I. Jedenasty Festiwal Piosenki Artystycznej POETYCKA DOLINA jest ogólnopolską imprezą organizowaną i
koordynowaną przez Służewski Dom Kultury.
II. Najważniejszą częścią POETYCKIEJ DOLINY jest konkurs.
III. Cele konkursu POETYCKIEJ DOLINY
1. Prezentacja i promocja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
2. Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć.
3. Wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja.
IV. Eliminacje do konkursu POETYCKIEJ DOLINY.
1. Kwalifikacje do konkursy POETYCKIEJ DOLINY odbywają się na podstawie zgłoszenia uczestnika.
2. Kwalifikacji dokona komisja powołana przez Służewski Dom Kultury.
3. Przez „wykonawców” rozumie się zespoły oraz uczestników indywidualnych.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie POETYCKIEJ DOLINY jest przygotowanie i wykonanie 3 utworów
(preferowane utwory nowe) trwających łącznie nie dłużej niż 15 minut. W konkursie wykonawcy prezentują
trzy utwory.
5. Nie dopuszcza się do konkursu wykonań z towarzyszeniem półplaybacku.
6. Nie dopuszcza się do konkursu wykonań w języku innym niż j. polski.
7. Nie dopuszcza się do konkursu wykonawców niepełnoletnich.
8. Uczestnik zobowiązany jest do dnia 9 sierpnia 2019 r nadesłać demo (3 utwory) e-mailem w formacie
MP3 z złączoną kartą zgłoszeniową (do pobrania pod adresem www.sdk.waw.pl/poetyckadolina2019).
9. Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela sekretariat Służewskiego Domu Kultury.
V. Konkurs POETYCKIEJ DOLINY.
1. W konkursie uczestniczą wykonawcy wyłonieni przez komisję kwalifikacyjną. Wykonawcy zostaną
powiadomieni o zaproszeniu do uczestnictwa w Festiwalu do dnia 20 sierpnia 2019 telefonicznie oraz pocztą
elektroniczną.
2. Służewski Dom Kultury zapewnia uczestnikom konkursu obsługę techniczną, aparaturę nagłaśniającą,
fortepian i perkusję.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zaprezentowania podczas konkursu repertuaru zgodnego z
dostarczonymi wcześniej materiałami.
4. Laureaci konkursu są zobowiązani uczestniczyć w koncercie laureatów bez wypłacania dodatkowych
świadczeń.
5. Służewski Dom Kultury powołuje Jury do POETYCKIEJ DOLINY.
6. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje wyłącznie Jury konkursu.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
8. Służewski Dom Kultury zapewnia nieodpłatnie uczestnikom spoza Warszawy nocleg w dniu festiwalu (nie
zapewnia zwrotu kosztów podróży).
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu udzielają Służewskiemu Domu Kultury praw do dowolnego wykorzystywania nagrań
zarejestrowanych w czasie POETYCKIEJ DOLINY oraz zrealizowanych materiałów foto/video, bez wypłacania
dodatkowych wynagrodzeń.
2. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu facebook oraz publikacjach
pokonkursowych;
c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Służewskiego Domu Kultury.
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