
REGULAMIN JURA SENIOR FESTIVAL – PORĘBA 2023

Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Seniorów

ORGANIZATORZY:

Partnerzy Festiwalu:

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

WSPÓŁORGANIZATOR:

MIEJSCE:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PORĘBIE

SALA WIDOWISKOWA
ul. Mickiewicza 2, 42 – 480 Poręba

TERMIN:

10.02.2023r., godz. 12.00 – 18.00
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE

12.02.2023r., godz. 17.00
KONCERT LAUREATÓW

INFORMACJE i WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Festiwal skierowany jest do solistów, duetów, kół gospodyń 

i zespołów wokalnych działających na terenie 
województwa śląskiego. 

Uczestnicy Festiwalu muszą mieć ukończone 50 lat 
(nie dotyczy instruktorów). 

    Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.

Warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie karty
zgłoszenia wraz ze zdjęciem uczestnika do dnia 5 lutego 2023r. 

Zgłoszenia przyjmowane są w formie tradycyjnej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Porębie, 42-480 Poręba, 

ul. Mickiewicza 2
lub w formie elektronicznej na adres: 

festiwal@mokporeba.pl   

Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę na przetwarzanie
danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w celu publikacji

materiałów informacyjnych, promocyjnych, 
a także realizacji przedsięwzięcia.

Kolejność występów będzie zamieszczona na stronie
www.mokporeba.pl   

oraz będzie wysłana do każdego podmiotu wykonawczego na
adres meilowy podany w karcie zgłoszeń. 

Przesłuchania konkursowe mają formę hybrydową –
prezentacje odbywać się będą „na żywo” jak również „online”.

Uczestnicy, którzy z różnych względów nie będą mogli wziąć
udziału w przesłuchaniach „na żywo”, mogą wysłać film z

prezentacją, na podstawie którego Jury dokona oceny.

Prezentację video należy przesłać przez serwer
www.wetransfer.com    wraz z załącznikami na adres

festiwal@mokporeba.pl   

W przypadku zakwalifikowania się do Koncertu Laureatów
wymagany jest występ „na żywo” w dniu 12 lutego 2023r.

REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania 

dwóch dowolnie wybranych piosenek rozrywkowych 
w języku polskim.  

Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego na CD lub
pendrive. W celu uniknięcia problemów technicznych należy

przesłać podkład do dnia 5 lutego 2023r, na adres:
festiwal@mokporeba.pl   

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
Nie ma możliwości zmiany repertuaru. Podczas festiwalu należy

wykonywać utwory podane w karcie zgłoszeń.
Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje

dyskwalifikację.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę

techniczną – nagłośnienie i oświetlenie.
Organizatorzy nie zapewniają instrumentów.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, ubezpieczenia 
i pobytu uczestników Festiwalu. 

JURY:
Komisję Jury stanowią osoby niezwiązane z uczestnikami
festiwalu. Oceny członków są tajne, a werdykty Jury są

ostateczne. Wyniki będą ogłoszone podczas Koncertu Laureatów
w dniu 12 Lutego 2023r.

Każdy podmiot wykonawczy otrzyma wyróżnienie oraz Jury
przyzna trzy nagrody /I, II, III miejsce i Grand Prix/  które będą

wręczone podczas Koncertu Laureatów.

KONTAKT:
Szczegółowych informacji udziela koordynator festiwalu

Karol Hadrych, tel. 504 545 182

INFORMACJE DODATKOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie

zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia

terminów konkursu w każdym czasie. Ostateczna interpretacja niniejszego
Regulaminu należy do Organizatora.
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