zobaczyć możesz
kwiaty wyrosłe na kamieniach
w jaskrawej wizji śmierci ziemi
rozdartej korytami zakrzepłych rzek
i pokrytej bliznami
po próbach powrotu do życia
(Wiesław Ciecieręga)

XXIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI POETYCKIEJ
„KWIATY NA KAMIENIACH”
ORGANIZATOR:
BECEK Bytomskie Centrum Kultury
41-902 Bytom, ul. Plac Karin Stanek 1
Tel. 32 389 31 09 (wew. 105); 607 286 937
e-mail: w.ciecierega@gmail.com

REGULAMIN:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na e-mail:
kwiatynakamieniach@becek.pl do dnia 30 października 2020 r., następujących
materiałów:
a. kartę zgłoszenia,
b. skany podpisanych oświadczeń dołączonych do regulaminu,
c. video nagranie tylko jednego utworu, który weźmie udział w eliminacjach
Festiwalu online (nagranie nie musi być profesjonalne, jednakże zaleca się
wykonanie filmu z jak największą starannością - nagranie prosimy przygotować w
orientacji poziomej). W przypadku posiadania przez uczestnika zapisu nutowego
utworu, prosimy o dołączenie go do zgłoszenia - nie jest to jednak obowiązkowe.
2. Werdykt dotyczący przyznania nagród podczas konkursu, na podstawie
nadesłanych nagrań video, podejmie jury powołane przez organizatora.
3. Do dnia 12 listopada 2020 r. zostanie ogłoszona lista laureatów bez wskazania
zdobytego miejsca w konkursie. Werdykt ze wskazaniem zwycięzców i zajętych
przez nich miejsc zostanie ogłoszony podczas koncertu finałowego.
4. Znalezienie się na liście laureatów jest jednoznaczne z kwalifikacją do występu
podczas koncertu finałowego. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie
opublikowana w następujących miejscach:
www.becek.pl
https://www.facebook.com/BECEKBytomskieCentrumKultury/
https://pl-pl.facebook.com/Festiwal-KWIATY-NA-KAMIENIACH287979701376745/

5. Materiały video wybranych uczestników zostaną zaprezentowane na:
https://pl-pl.facebook.com/Festiwal-KWIATY-NA-KAMIENIACH287979701376745/
6. Koncert finałowy:
a. odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury przy placu Karin Stanek 1 w
Bytomiu, w sali TOTU, w dniu 29 listopada 2020 r. o godz. 18.00,
b. transmisja koncertu odbędzie się również w wersji online,
c. koncert zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi, w dniu 29
listopada 2020 r. rygorami sanitarnymi dotyczącymi Covid-19 (np. z
udziałem lub bez udziału publiczności),
d. o sposobie przeprowadzenie koncertu laureaci będą informowani na bieżąco
mailowo oraz telefonicznie,
e. repertuar - podczas koncertu laureaci wykonają jeden utwór z polskim tekstem
poetyckim (preferowane piosenki autorskie). Dopuszczane jest wykonywanie
piosenek innych autorów, związanych z nurtem piosenki artystycznej.
Akompaniament własny lub osoby towarzyszącej/zespołu. Dopuszcza się
występ z półplaybackiem.
7. Organizator nie zapewnia noclegów, nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia,
itp. O pokrycie w/w kosztów uczestnicy mogą zwracać się do instytucji
delegujących.
8. Najlepszym wykonawcom zostaną przyznane nagrody pieniężne (pula nagród
wyniesie nie mniej niż 6 000,00 zł).
9. Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas koncertu finałowego 29 listopada
2020 r. przechodzą na własność organizatorów (wyjątek stanowić będą nowe
nakazy państwowe związane z epidemią Covid-19).
10. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrań audio
i video dokonanych podczas trwania koncertu finałowego XXIX Festiwalu Piosenki
Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”.
11. Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia wpisowego, w wysokości 10 zł od osoby
najpóźniej do dnia 30 października 2020 r. Płatności należy dokonać na stronie
https://bilety.becek.pl/index.php/repertoire.html?id=2114
12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i
promocji nagrodzonych utworów oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą
informacyjną.

