
REGULAMIN XII MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ 

„SOLO – TUTTI 2014” 
Festiwal organizuje Fundacja „EDA Art” przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury  

w Bydgoszczy oraz placówkami kultury – gospodarzami eliminacji strefowych 

 
I TERMIN I MIEJSCE  

ELIMINACJI: 

30.09.2014 (wtorek), godz. 11.30, BRUSY (pomorskie) 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego 

 

FINAŁU: 

25 – 26.10.2014, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
 

FORMUŁA I PRZEBIEG FESTIWALU 
Festiwal przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych wykonujących piosenki o charakterze 

rozrywkowym z wykluczeniem disco polo. 

Przebiegać będzie on w dwóch etapach: 

1. Eliminacje strefowe  

2. Finałowe Koncerty Konkursowe 

Kwalifikacje odbywać będą się w dwojaki sposób: 

a/ soliści kwalifikowani będą w oparciu o eliminacje strefowe wg planu podanego oddzielnie; 

b/ zespoły wokalne kwalifikowane będą w oparciu o materiał „demo” (należy przesłać ze zgłoszeniem) 

lub zaproszenia bezpośrednie. 

II. REPERTUAR  

Wykonawcy przygotowują dwie piosenki z ogólnie dostępnego repertuaru, przy czym druga jest rezerwowa. 

Piosenki mogą mieć dowolny charakter i być wykonywane w wybranym języku. 

Czas trwanie każdej z nich nie powinien przekraczać 4`00. 

Należy także pamiętać, że piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawcy oraz mieć 

nowoczesne i profesjonalne aranżacje nagrane na CD w formacie audio (półplayback). 

Półplaybacki tych piosenek nie mogą mieć linii melodycznej i nie powinny mieć wgranych studyjnie chórków. 

III. KATEGORIE FORMALNE I  WIEKOWE 

Soliści 

09 – 13 lat, 14 – 16 lat, 17 – 21 lat 

Zespoły 

14 – 21 lat (od tercetu do oktetu). 

W obu przypadkach decyduje rok urodzenia. 

Członkowie jednego zespołu nie mogą wchodzić w skład innego zespołu, a tylko jeden z jego członków może  

wystąpić dodatkowo w kategorii solistów. 

IV. OCENA I NAGRODY 
1.Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury w składzie do pięciu osób i według obowiązujących 

w tym zakresie zasad i kryteriów.  

2.Wykonawcy w poszczególnych kategoriach otrzymają Nagrody w formie finansowej o wartości: 

700 zł - I miejsce  

500 zł - II miejsce  

300 zł - III miejsce  

Najwyżej oceniony wykonawca otrzyma Grand Prix  w kwocie 700 zł + statuetka. 

Ogólna wartość nagród wynosi 7000 zł i jest gwarantowana dotacją Miasta Bydgoszcz. 

3.Mogą być przyznane dodatkowe nagrody oraz wyróżnienia, w tym nagroda dyrektora Festiwalu, ale 

tylko o charakterze rzeczowym. 

4.O ostatecznym podziale nagród decyduje jury. 
V. WARUNKI UDZIAŁU W FESTIWALU 

1.Do dnia 30 czerwca 2014 należy przesłać na podany niżej adres mailowy lub pocztą tradycyjną w formie 

papierowej Kartę Zgłoszenia zgodnie ze wzorem; 

2.Soliści – uczestnicy eliminacji strefowych wnoszą na ich miejscu opłatę eliminacyjną w formie cegiełki 



o wartości 10 zł; 

3.Zespoły równolegle ze zgłoszeniem wnoszą na rzecz Fundacji darowiznę w kwocie 50 zł z dopiskiem w tytule 

wpłaty: darowizna na cele statutowe Fundacji „Solo – Tutti 2014”. 

4.Zakwalifikowani do finałowego etapu Festiwalu wnoszą opłatę festiwalową, której wysokość zostanie podana 

po zakończeniu kwalifikacji. 

5.Uczestnicy Festiwalu na czas  trwania Festiwalu ubezpieczają się indywidualnie. 

6.Wykonawcy niepełnoletni przyjeżdżają na Festiwal pod opieką osób dorosłych.  

W przypadku nie spełnienia powyższego warunku, nie będą oni dopuszczeni do prezentacji konkursowych. 

7.Zespoły wokalne powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących bezpieczeństwo uczestników. 

8.Wykonawcy lub w ich imieniu opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku 

artystycznego dla potrzeb promocji Festiwalu. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo łączyć kategorie wiekowe i formalne w sytuacji zbyt małej ilości uczestników. 

2.Uczestnicy Festiwalu – wykonawcy i osoby towarzyszące ponoszą koszty noclegów i wyżywienia we własnym 

zakresie. 

Dostępna baza noclegowa zostanie opublikowana na stronie Fundacji we właściwym terminie. 

3.Przy wszystkich wpłatach na konto Fundacji należy należy wpisywać na poleceniu wpłaty „Festiwal Piosenki 

„Solo-Tutti 2014”. 

4.Piosenki podane w Karcie zgłoszenia nie mogą być zmienione na inne na żadnym etapie Festiwalu. 

5.O składzie jury eliminacji strefowych decydują w porozumieniu z organizatorem Festiwalu każdorazowo ich 

gospodarze. 

6.Organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie, jeśli zaistnieją ku temu obiektywne okoliczności. 

7.Przesłanie wypełnionej Karty Udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu Festiwalu. 

8.Wszystkie komunikaty dotyczące Festiwalu będą publikowane w sekcji „AKTUALNOŚCI” na www.solo-

tutti.pl  
 (listy uczestników i wyniki każdego etapu, składy jury, protokoły i inne). 

 

Karty zgłoszeń należy kierować na adres: 

Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA Art” 

85-856 Bydgoszcz, ul. Ku Wiatrakom 19/13    

albo na e-mail:  solo-tutti@o2.pl 
tel. 661 833 700 

(od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 – 15.00) 

Konto dla wpłat festiwalowych: 28 1060 0076  0000 3200 0133 5988 

 
KALENDARZ ELIMINACJI STREFOWYCH 

 

25.09.14 (czwartek), KOBYLANKA (zachodniopomorskie) 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jeziorna 6 

 

26.09.14 (piątek), ZIELONA GÓRA (lubuskie) 

Dom Harcerza, ul. Dzika 6 

 

27.09 (sobota), PERZÓW (wielkopolskie) 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

28.09.14 (niedziela), IŁÓW (mazowieckie) 

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Płocka 8 

 

30.09.14 (wtorek), BRUSY (pomorskie) 

Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego 

 

1.10.14 (środa), INOWROCŁAW (kujawsko – pomorskie) 

Kujawskie Centrum Kultury , ul. Kilińskiego 16 

 

2.10.14 (czwartek), KURZĘTNIK (warmińsko – mazurskie) 

Gminne Centrum Kultury, ul. Kościuszki 17 

 

3.10.14 (piątek), GRAJEWO (podlaskie) 

Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20 

 

4.10.14 (sobota), PARCZEW (lubelskie) 

Parczewski Dom Kultury, ul. Bema 5 

 

http://www.solo-tutti.pl/
http://www.solo-tutti.pl/
mailto:biuro@solo-tutti.pl


5.10.14 (niedziela), STOPNICA (świętokrzyskie) 

Gminne Centrum Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 15 

 

7.10.14 (wtorek), CHORZÓW (śląskie) 

Starochorzowskie Centrum Kultury, ul. Siemianowicka 59 

 

Eliminacje za każdym razem rozpoczynają się o godz. 11.30. Ze względów organizacyjnych należy przybyć  

co najmniej dwie godziny wcześniej. 

 

Wykonawcy wybierają dowolnie termin i miejsce eliminacji i zaznaczają to w Karcie Zgłoszenia. 

 

 


