
 

REGULAMIN XVI FESTIWALU PIOSENKI                                  
ANGIELSKIEJ EYE WIDUCHOWA 2017 

 
CELE FESTIWALU: 
- prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży 
- dostrzeganie i promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie i językowo 
- popularyzacja języka i kultury anglojęzycznej w śpiewie 
- konfrontacja i integracja środowiska nauczycielskiego i instruktorskiego 
- promocja Gminy Widuchowa 
 
UCZESTNICY: 
1. W Festiwalu uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne;                                                                                                                                   
2. Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-21 lat (decyduje rok urodzenia), która występuje w dwóch kategoriach 
wiekowych: 13-15 i 16-21.  
3. W kwestiach spornych będziemy wymagać okazania legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika. Brak 
jakiegokolwiek dokumentu może skutkować dyskwalifikacją; 
 
TERMIN: 
Organizatorzy ustalili termin XVI FPA EYE na 27 października 2017 na godz. 16.00. Festiwal odbędzie się w sali widowiskowo-sportowej 
w Zespole Szkół w Widuchowej. 
 
KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 
1. Jury oceniać będzie oceniać wykonawców zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, szczególną uwagę zwracając na poprawność 
intonacyjną i językową, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne; 
2. Jury przyzna nagrodę Grand Prix, miejsca od III do I w każdej kategorii oraz wyróżnienia;  
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają konieczności uzasadnienia;  
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź trudności w podjęciu jednoznacznego werdyktu, decydować będzie POPRAWNOŚĆ 
JĘZYKOWA.  
5. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe; 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestników mogą zgłaszać szkoły, domy kultury, inne jednostki kulturalne oraz osoby prywatne;  
2. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku angielskim (mogą być utwory własne), odpowiednio dobraną do możliwości 
wokalnych uczestnika. Czas prezentacji ogranicza się do 6 min.; 
3. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” (mile widziane), można stosować również podkład muzyczny 
(półplayback) nagrany na płycie CD w formacie cda, mp3 lub na nośniku typu pen drive. Podkład powinien być dostarczony akustykowi 
tuż przed prezentacją;  
4. Zabrania się stosowania pełnych playbacków pod groźbą dyskwalifikacji; 
5. Dopuszcza się aranżacje z dogranymi chórkami;  
6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia i załączonej piosenki do 1 października 2017 r. na 
adres poczty elektronicznej: eyewiduchowa@gmail.com . Wiadomość należy zatytułować ZGŁOSZENIE EYE 2017. Plik muzyczny 
wysyłamy w formacie mp3. Można także wysłać link do Waszej strony lub profilu (YouTube, soundcloud itp.); Uczestnicy, którzy zajęli 
w 2016 r. miejsca I-III w swojej kategorii wiekowej zwolnieni są z obowiązku wysyłania plików muzycznych, wystarczy karta zgłoszenia. 
Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wszystkich jego postanowień oraz wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku oraz nagrań audio-video do dokumentacji i promocji.;  
7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić w pliku WORD lub  pdf, albo wpisać w treść maila dane wg karty;      
8. Każde zgłoszenie, które wpłynie będzie potwierdzone mailowo w ciągu 24h;  
9. Po przesłaniu zgłoszenia niewskazane są zmiany personalne lub repertuarowe;    
10. Przesłuchanie materiałów audio nastąpi 2 października. Tego dnia w godzinach popołudniowych na stronie 
www.eyewiduchowa.pl/, www.zswiduchowa.eu/ oraz na festiwalowym fejsbuku pojawi się oficjalna lista zakwalifikowanych. Nie 
powiadamiamy uczestników indywidualnie;    
11. Do Festiwalu zakwalifikowanych zostanie około 25 wykonawców w obu kategoriach.  
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, zmiany terminu konkursu lub jego odwołania. Ze swojej strony 
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, jak również pozostałe warunki przebiegania konkursu;  
13. Dla uczestników i ich opiekunów będzie działał „pokój festiwalowy” z poczęstunkiem;  
14. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Koszty związane z dojazdem uczestnicy pokrywają sami; 
 
Organizatorem FPA EYE jest SP w Widuchowej oraz Urząd Gminy Widuchowa. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy 
o bezpośredni kontakt. Wszelkich informacji udzieli Państwu Paweł Wróbel: tel. kom. 606-36-36-32, eyewiduchowa@gmail.com. 
Do zobaczenia w Widuchowej – SEE YOU AT THE CONTEST! 
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