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1.

XXXV

PIOSTUR GOROL SONG odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2013 roku w Miejskim Domu Kultury
w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7.

2.

W
 Przeglądzie uczestniczyć mogą soliści i zespoły w maksymalnie 6-osobowym składzie.
Wiek uczestników: powyżej 16 lat.

3.

W
 konkursie można prezentować utwory mieszczące się w nurcie piosenki turystycznej i poetyckiej, bardzo mile widziane
są piosenki autorskie. Uczestnicy prezentują dwa utwory (trzeci na życzenie jurorów) z akompaniamentem własnym lub
zespołu. Nie dopuszcza się korzystania z półplaybacku. Wykonawcy zgłaszający powtórnie repertuar z poprzedniej edycji
Przeglądu nie zostaną dopuszczeni do konkursu.

4.

W
 arunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 8 listopada 2013 r. czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia wraz z tekstami zgłaszanych utworów i nagraniami konkursowych piosenek:
- na płycie CD lub DVD na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
- elektronicznie na adres: zbigniew.przybylowicz@kultura.andrychow.eu
Nie jest wymagane nagranie studyjne.
Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
UWAGA: Z konieczności przesyłania nagrań zwolnieni są laureaci ubiegłorocznej edycji Przeglądu oraz soliści i zespoły,
które prześlą pisemną rekomendację przynajmniej jednego z członków Rady Artystycznej PIOSTURU.

5.

Uczestnicy

zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu do udziału
w konkursie. Lista wykonawców zakwalifikowanych będzie zamieszczona na stronie www.kultura.andrychow.eu/piostur.

6.

U
 czestnicy zakwalifikowani do Przeglądu mają obowiązek do 15 listopada 2013 r. uregulować bezzwrotną opłatę wpisową
w wysokości 30,- zł od osoby płatną przelewem na konto Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie:
Bank Spółdzielczy Andrychów 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata wpisowa – PIOSTUR 2013” oraz nazwę zespołu lub imię i nazwisko wykonawcy.
Oryginał dokumentu przelewu należy przedstawić organizatorom w dniu przyjazdu. Koszty wpisowego i przyjazdu zespołu
pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.

7.

O
 soby korzystające z noclegów płacą dodatkowo 45,- zł za każdy nocleg (również płatne przelewem).

8.

Organizatorzy

zapewniają uczestnikom:
- profesjonalne nagłośnienie,
- fortepian,
- perkusję (bez talerzy i stopy),
- wstęp na koncerty, materiały reklamowe, posiłek.
Kolejność występu ustalają organizatorzy.

9.

O
 rganizatorzy powołują jury, które decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale nagród. Kwalifikuje też do udziału
w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2014 r.

10. O
 rganizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji występu oraz do wykorzystywania nagrań i zdjęć wykonanych
w czasie Przeglądu w celach promocyjnych bez wypłacania wynagrodzeń autorom i wykonawcom.
11. U
 czestnicy konkursu przyjeżdżający w pierwszym dniu imprezy (piątek 22 listopada) zobowiązani są do zgłoszenia się
w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7 najpóźniej do godz. 13.00. Wykonawcy przyjeżdżający
w drugim dniu (sobota 23 listopada) powinni zgłosić się do godz. 11.00. Udział w próbach mikrofonowych jest
obowiązkowy. Brak udziału w próbie powoduje skreślenie z listy uczestników Przeglądu.
12. S zczegółowych informacji udziela Szef PIOSTURU: Zbigniew Przybyłowicz, tel. 602 287 238.

www.kultura.andrychow.eu/piostur

