WYCIĄG Z REGULAMINU LUBUSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 2023
na podstawie wersji ujednoliconej obowiązującej w 2023 roku*
§1
Lubuski Festiwal Piosenki:
1. Lubuski Festiwal Piosenki jest elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci
i Młodzieży PRO ARTE 2023 realizowanego w województwie lubuskim, zwanego
dalej PRO ARTE 2023.
2. Cele Lubuskiego Festiwalu Piosenki:
1) promocja, integracja i diagnoza najciekawszych zjawisk kulturowych
amatorskiego
ruchu
artystycznego
oraz
integracja
podmiotów
współrealizujących program;
2) prezentacja dorobku artystycznego solistów oraz grup wokalnych i wokalnoinstrumentalnych;
3) inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji muzycznej;
5) tworzenie warunków do rozwijana aktywności wokalnej wśród młodych;
6) promocja twórczości solistów oraz grup wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
a także tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między instruktorami
muzycznymi.
§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. – 2. (…)
3. Operatorze Programu – należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Animacji
Kultury, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra. Pełni on nadzór nad
programowym kształtem Lubuskiego Festiwalu Piosenki.
4. Organizatorach Etapów Powiatowych – należy przez to rozumieć samorządy
lokalne, domy, ośrodki i centra kultury zrzeszone w realizację Przeglądu
Powiatowego PRO ARTE 2023, które wykonują czynności organizacyjne w ramach
Przeglądów Powiatowych. Lista Organizatorów Etapów Powiatowych Lubuskiego
Festiwalu Piosenki 2023 znajduje się w Załączniku nr 1 (…).
5. – 7. (…)
8. Uczestnikach – rozumie się przez to dzieci, młodzież oraz osoby do 20 r. ż.
zgłoszone przez Placówkę delegującą Uczestnika mającą swoją siedzibę
w województwie lubuskim lub Opiekuna, występujących solo, w grupach wokalnych,
bądź w grupach wokalno-instrumentalnych nie przekraczających 8 osób.
9. – 15. (…)
16. Finale Wojewódzkim – należy przez to rozumieć prezentacje w formule
hybrydowej (…) Uczestników nominowanych z Przeglądów Powiatowych związane
z zakończeniem Lubuskiego Festiwalu Piosenki.
17. – 28. (…)
§3
Adresaci:
1. W Lubuskim Festiwalu Piosenki mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach
zajmujących się edukacją wokalną dzieci i młodzieży.
2. Lubuski Festiwal Piosenki realizowany jest w czterech kategoriach wiekowych
z uwzględnieniem podziału na solistów oraz grupy (wokalne i wokalnoinstrumentalne).
3. Soliści są przydzielani do kategorii wiekowej wg kryterium:
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a) I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2017 – 2014);
b) II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2013 – 2011);
c) III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2010 – 2008);
d) IV kategoria wiekowa: od 16 do 20 roku życia (roczniki 2007 – 2003).
4. Grupy wokalne i wokalno-instrumentalne są przydzielane do jednej, wspólnej
kategorii wiekowej.
5. Dla osób (dzieci i młodzieży) pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami
(zarówno fizycznymi, jak i umysłowymi) obowiązuje wspólna kategoria wiekowa.
§4
Zasady organizacyjne:

1. (…)
2. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu
w każdym momencie.
3. Operator Programu zastrzega sobie prawo do zmian struktury przeprowadzenia
Przeglądów Powiatowych i Finału Wojewódzkiego w możliwie najszybszym terminie
wynikającym z podjęcia decyzji o zmianach przed rozpoczęciem pierwszego
Przeglądu Powiatowego, tj. przed 6 marca 2023 r.
4. Przeglądy Powiatowe Lubuskiego Festiwalu Piosenki prowadzą Organizatorzy
Etapów Powiatowych od 6 marca 2023 do 31 marca 2023 roku z zastrzeżeniem
§2 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
5. – 11. (…)
12. Uczestnicy, którzy otrzymali Nominację, zostaną poinformowani o szczegółach
Finału Wojewódzkiego po zakończeniu wszystkich Przeglądów Powiatowych, tj. po
31.03.2023 r.
13. Finał Wojewódzki odbędzie się w terminie 20 – 21 kwietnia 2023 r. w formule
tradycyjnej lub hybrydowej.
14. – 16. (…)
§5
Zgłoszenie uczestnictwa:
1. Reprezentujący, który chce zgłosić Uczestników do Przeglądu Powiatowego jest
zobowiązany:
1) do wypełnienia i wysłania Elektronicznego formularza zgłoszeniowego
((…) „Elektroniczny formularz zgłoszeniowy – rozumie się przez to link do
elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczony na stronach
Organizatorów Etapów Powiatowych/Operatora Programu (…) lub przekazany
drogą mailową.) (…)
2) – 3) (…) RODO***
2. – 4. (…)
5. Placówka delegująca Uczestnika nie może zgłosić na Przegląd Powiatowy więcej niż
trzech Uczestników w kategorii wiekowej (…).
6. W Przeglądzie Powiatowym biorą udział Uczestnicy ze wskazanych powiatów
z województwa lubuskiego. Uczestnik może wziąć udział w przesłuchaniu tylko
w jednym powiecie zgodnym z miejscem zamieszkania lub z adresem siedziby
placówki delegującej Uczestnika (…).
§6
Warunki uczestnictwa:

1. (…)
2. Każdy Uczestnik LFP 2023 może wystąpić jako solista oraz być jednocześnie
członkiem tylko jednego zespołu wokalno-instrumentalnego.
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3. Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę Grand Prix podczas Finału Wojewódzkiego
w 2022 roku (LFP2022) nie mają prawa zgłoszenia na Festiwal LFP2023. (…)
4. Instruktor nie może być członkiem zespołu wokalnego lub wokalnoinstrumentalnego.
5. – 6. (…)

1.

2.
4.

5.
7.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

§7
Kryteria oceny i Rada Artystyczna:
Przegląd Powiatowy i Finał Wojewódzki ocenia się według następujących kryteriów
(…):
1) interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści
piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu);
2) technika wokalna (intonacja, dykcja, emisja głosu);
3) dobór repertuaru (dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, wartość
artystyczna, skala trudności, ciekawa aranżacja muzyczna);
4) wyraz artystyczny (wykonanie, stylizacja, kontakt z publicznością1).
– 3. (…)
Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego przyznaje Nominacje do Finału
Wojewódzkiego Uczestnikom ocenionym najwyżej według kryteriów (…):
a) nie więcej niż 2 solistom w I, II, III i IV kategorii wiekowej;
b) nie więcej niż 2 zespołom.
– 6. (…)
W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to umotywowane
poziomem artystycznym, Rada Artystyczna Przeglądu Powiatowego posiada prawo
nominacji do Finału Wojewódzkiego większej ilości Uczestników (…).
§8
Nagrody:
Na etapie Przeglądu Powiatowego Rada Artystyczna przyznaje Nominacje do Finału
Wojewódzkiego (…) oraz Wyróżnienia. (…)
Na etapie Finału Wojewódzkiego Operator Programu ufunduje, a Rada Artystyczna
przyzna następujące nagrody:
1) Grand Prix LFP 2023 dla osobowości Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2023 dla
jednego wykonawcy ze wszystkich kategorii wiekowych oraz zespołów łącznie.
(…);
2) Złoty Mikrofon w każdej kategorii wiekowej;
3) Srebrny Mikrofon w każdej kategorii wiekowej;
4) Brązowy Mikrofon w każdej kategorii wiekowej.
Na etapie Finału Wojewódzkiego Operator Programu ufunduje nagrodę pieniężną
dla Laureata Nagrody Publiczności, którą otrzyma Uczestnik wybrany przez
publiczność w drodze głosowania SMS. (…)
(…)
Laureaci Finału Wojewódzkiego otrzymają zaproszenie od Operatora Programu do
Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury, w tym
również na Lubuską Galę Talentów. Zaproszeni Laureaci będą mieli możliwość
pokazania swojej finałowej prezentacji przed zaproszonymi gośćmi.
– 7. (…)
§9
(…)

1

W przypadku formuły tradycyjnej (prezentacja „na żywo”)
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1.
2.
5.
7.

§10
Postanowienia końcowe:
Harmonogram Przeglądów Powiatowych z Wykazem Organizatorów Etapów
Powiatowych, Regulamin oraz Elektroniczny formularz będzie się znajdował na
stronie RCAK, w zakładce PRO ARTE.
– 4. (…)
– 6. RODO***
– 10. (…)

* Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z pełnym
brzmieniem Regulaminu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne
z potwierdzeniem znajomości jego treści.
** Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody RODO znajdują
się w §10 ust. 7 Regulaminu Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2023 oraz
dostępne są w zakładce http://rcak.pl/pro-arte/ na stronie rcak.pl.
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