REGULAMIN
XVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA
„MUSZELKI WIGIER 2017”

1. Termin i miejsce festiwalu: 25.05 – 28.05.2017 r. w Suwałkach
2. Organizatorzy:

Suwalski Ośrodek Kultury – Biuro Festiwalu
ul. Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. (087) 563 85 00, fax (087) 563 85 30
email: muszelkiwigier@soksuwalki.eu

Współorganizatorzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego
ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. 606 240 130, email: zppp1@wp.pl

3. Uczestnicy: dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne i wokalne oraz soliści w wieku od 6 do 25
lat.
4. Uczestnicy walczą o Złote, Srebrne i Brązowe Muszelki Wigier (I, II i III miejsce) w każdej
kategorii oraz Grand Prix w kategorii piosenka i kategorii taniec.
5. Laureaci Muszelek biorą udział w Koncercie Galowym. Organizatorzy mogą zaprosić do
Koncertu Galowego osoby (zespoły) spoza grona laureatów. Jury może nie przyznać Grand
Prix F estiwalu w kategorii taniec oraz piosenka.
6. Obowiązki uczestników:
a)

uczestnicy ubezpieczają się na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu we własnym
zakresie,

b)

zespoły powinny posiadać odpowiednią liczbę opiekunów,

c)

uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu, wpisowego,
wyżywienia i zakwaterowania (szczegółowe warunki zostaną podane przy
potwierdzeniu przyjęcia na Festiwal, zaś organizatorzy czynią starania, by były one
jak najniższe,

d)

nieprzekraczalny termin przysyłania demo MP3 i płyt DVD oraz kart zgłoszeń do
dnia 16.04.2017 r. Demo (płyty) muszą być opisane w następujący sposób:
wykonawca, tytuł piosenki, tytuł układu, czas trwania. MP3 wysyłamy na adres
email: muszelkiwigier@soksuwalki.eu.

e)

płyty DVD pocztą na adres Suwalskiego Ośrodka Kultury.
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f)

organizatorzy mogą dopuścić do udziału w Festiwalu solistów (zespoły) spoza
zakwalifikowanych przez jury,

g)

zdobywcy Złotych, Srebrnych i Brązowych Muszelek Wigier z wcześniejszych edycji
Festiwalu oraz laureaci innych udokumentowanych ogólnopolskich
i międzynarodowych festiwali są przyjmowani poza kwalifikacjami (obowiązuje
karta zgłoszenia),

h)

uczestnicy otrzymują e-mail z powiadomieniem o zakwalifikowaniu się do udziału
w Festiwalu po dokonaniu weryfikacji,

i)

do udziału w Festiwalu nie dopuszcza się układów i piosenek prezentowanych
w poprzedniej edycji,

j)

wykonawcy oświadczają, że posiadają wszelkie prawa do prezentowanego
programu, utworu (tekst, muzyka, choreografia),

k)

jury może nie przyznać nagród w poszczególnych kategoriach.

l)

uczestnicy mogą negocjować ceny pobytu.

7. Szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną podane po przesłaniu wyników eliminacji
wstępnych.
8. Wpisowe wynosi: 40 zł (za osobę).
9. W przypadku, gdy uczestnik bierze udział w więcej niż jednej kategorii, doliczana jest opłata 10
zł za każdą kolejną wybraną kategorię.
10. Zakwaterowanie i wyżywienie: osoba/dzień - 95 zł (śniadanie i obiadokolacja).
11. Wpłat należy dokonywać na konto współorganizatora do 30.04.2017 r.:
KB o/Suwałki 03150017191217100159210000
Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego oddział Suwałki
ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki.
12. Karty zgłoszenia do pobrania na stronach: www.soksuwalki.eu oraz www.muszelkiwigier.pl.
KATEGORIA TANIEC
13. Wprowadza się następujące kategorie taneczne:
a) hip hop, break dance, electric boogie, funky, disco dance, disco freestyle,
b) mażoretki, cheerleaderki,
c) taniec ludowy – prezentacje układów tanecznych tańców narodowych, wiązanki tańców
ludowych,
d) inne propozycje taneczne – prezentacje taneczne niemieszczące się w pozostałych
kategoriach.
14. Wprowadza się kategorie wiekowe:
a) 6 - 12 lat,
b) 13 - 16 lat,
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c) 17 - 25 lat.
15. Maksymalny czas prezentacji grupowej nie może przekraczać 8 minut.
16. Jurorami będą osoby o uznanej pozycji w dziedzinie tańca w Polsce i za granicą.
17. Każdy zespół może przystąpić do konkursu z jednym układem tanecznym.
18. Do karty zgłoszenia należy dołączyć imienną listę uczestników z datą urodzenia.
KATEGORIA ŚPIEW
19. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe:
–

soliści, zespoły wokalne (również specjalizujące się w pieśniach gospel):
a) 6 - 10 lat,
b) 11 - 13 lat,
c) 14 - 16 lat,
d) 17 - 25 lat.

Zastrzegamy możliwość zmiany struktury w tym zakresie.
20. Każdy wykonawca przygotowuje 2 utwory o łącznym czasie nieprzekraczającym 8 minut;
wykonuje jeden utwór, (drugi na życzenie jury), według kolejności podanej na karcie zgłoszenia
(propozycje repertuarowe są ostateczne).
21. Zmian w repertuarze dokonywać można do dnia 30.04.2017 r.
22. Jurorami będą osoby z kraju i z zagranicy o uznanym autorytecie w dziedzinie muzyki:
dyrygenci, kompozytorzy, redaktorzy muzyczni, wykonawcy.
23. Z powodu niskiej frekwencji jury może łączyć kategorie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. W trakcie Festiwalu odbędą się:
a) zajęcia warsztatowe dla uczestników i instruktorów,
b) spotkania z jurorami.
25. Instruktorzy prowadzący warsztaty: z Polski, Litwy, Francji, Ukrainy.
26. Uczestnicy Festiwalu „Muszelki Wigier 2017” udzielają organizatorowi zezwolenia na
rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego,
filmowego, radiowego, elektronicznego. Uczestnicy Festiwalu „Muszelki Wigier 2017” przeniosą
nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do rejestracji wykonywanych utworów podczas
imprezy w zakresie: rejestracji telewizyjnej, nadawania i reemisji, utrwalania, zwielokrotniania
na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do obrotu oraz najmu i użyczenia,
wprowadzania do pamięci komputera oraz

sieci Internetowej; publicznego odtwarzania,

wyświetlania.
27. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystania wykonywanych utworów i fotogramów
z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych twórców, artystów, wykonawców oraz
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28. Laureat Grand Prix nie bierze udziału w Festiwalu w roku następnym.
29. Decyzje jury są ostateczne.
30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
31. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS promującej kulturę polską
i jej twórców Suwalski Ośrodek Kultury wprowadza do Koncertu Galowego – obok koncertu
laureatów – koncert tematyczny poświęcony piosenkom, do których teksty napisali Jonasz Kofta,
Adam Kreczmar, Jacek Janczarski. Piosenki te przygotować może każdy uczestnik konkursu
jako drugi utwór. Do koncertu tematycznego zaproszeni są również tancerze, którzy
przygotują choreografię do piosenek . Koncert laureatów jak i koncert tematyczny zostanie
zarejestrowany i wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej SA. Do regulaminu Festiwalu
dołączona zostanie lista preferowanych piosenek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacje dotyczące Festiwalu na stronach internetowych: www.muszelkiwigier.pl i www.soksuwalki.eu.
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