
Fabryka Muzyki Niezwykłej
Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Andrychów – listopad 2016, 
zwany dalej Festiwalem

REGULAMIN

1. Organizatorem  Festiwalu  „Fabryka  Muzyki  Niezwykłej”  –  Ogólnopolski  Festiwal
Piosenki  jest  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie  z  siedzibą  przy
ul. Starowiejskiej 22b, 34-120 Andrychów.
2. Festiwal będzie realizowany w dniach:
19 listopada 2016 r. | Hala namiotowa – Boisko AKS Beskid w Andrychowie,
ul. Dąbrowskiego,
25 – 26 listopada 2016 r.| Miejski Dom Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7.
3. W części konkursowej Festiwalu uczestniczyć mogą soliści i zespoły. Wiek uczestników: 
powyżej 16 lat.
4. W konkursie  należy  prezentować  utwory  mieszczące  się  w  nurcie  piosenki  poetyckiej
i innej. Mile widziane są piosenki autorskie. Część konkursowa Festiwalu przeprowadzona
zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap przesłuchań odbędzie się dnia 25 listopada (piątek),
drugi 26 listopada (sobota). W etapie pierwszym uczestnicy prezentują dwa utwory (trzeci na
życzenie jurorów) z akompaniamentem własnym lub zespołu. Nie dopuszcza się korzystania
z półplaybacku. Zadaniem etapu pierwszego jest wyłonienie grupy finalistów, którzy zostaną
zaproszeni  do drugiej  części konkursu, gdzie  zaprezentują jedną piosenkę wskazaną przez
Jury  z  programu  własnego  (bez  półplaybacku)  oraz  drugą  wylosowaną  przez  uczestnika
spośród  wymienionych  poniżej  piosenek  z  repertuaru  Anny  Treter (dopuszczalny
półplayback):
- „Czas, czas” słowa: Anna Treter, muzyka: Jan Hnatowicz
- „Może tak, może nie” słowa: Anna Treter, muzyka: Jan Hnatowicz
- „Ćmy barowe” słowa: Anna Treter, muzyka: Tomasz Hernik
- „Piosenka na szary dzień” słowa: A. Treter, T.W. Krawczyk, muzyka: Jan Hnatowicz 
- „Poławiacze pereł” słowa: Anna Treter, muzyka: Jan Hnatowicz
- „Za jakiś czas” słowa: Anna Treter, muzyka: Jan Hnatowicz
Półplaybacki  i  teksty  proponowanych  utworów  zamieszczone  są  na  stronie  internetowej
Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/fabryka/2016
5. Wykonawcy zgłaszający powtórnie repertuar z poprzednich edycji Festiwalu nie zostaną
dopuszczeni do konkursu.
6.  Warunkiem  uczestnictwa  w części  konkursowej  Festiwalu  jest  nadesłanie  czytelnie
wypełnionej karty zgłoszenia wraz z tekstami utworów i nagraniami konkursowych piosenek
na płycie CD w formacie audio lub MP3 (nie jest wymagane nagranie studyjne) na adres:
Centrum Kultury i Wypoczynku, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.
Zgłoszenie i nagrania można przesłać również drogą elektroniczną na adres:
zbigniew.przybylowicz@kultura.andrychow.eu  .
Z konieczności przesyłania nagrań zwolnieni są laureaci ubiegłorocznej edycji Festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 listopada 2016 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do
Organizatora. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
warunków niniejszego Regulaminu.
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7.  O  wynikach  kwalifikacji  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  drogą  elektroniczną  lub
telefonicznie.  Lista  wykonawców  zakwalifikowanych  będzie  zamieszczona  na  stronie
internetowej Festiwalu: www.kultura.andrychow.eu/fabryka/2016
8.  Uczestnicy  zakwalifikowani  do  udziału  w  konkursie  mają  obowiązek  do  21  listopada
2016  r.  uregulować  bezzwrotną  opłatę  wpisową  w  wysokości  30  zł/od  osoby  płatną
przelewem na konto Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie:
ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, nr konta: 11 8110 0000 2001 0012 3350 0001.
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Opłata wpisowa – Fabryka Muzyki Niezwykłej 2016”
oraz nazwę zespołu lub imię i nazwisko wykonawcy. Oryginał dokumentu przelewu należy
przedstawić  Organizatorowi  w  dniu  przyjazdu.  Koszty  wpisowego,  przejazdów
i ewentualnych noclegów pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy.
9. Organizator zapewnia uczestnikom:
- profesjonalne nagłośnienie,
- pianino,
- perkusję (bez talerzy i stopy),
- wstęp na koncerty, materiały festiwalowe.
10. Kolejność występów ustala Organizator.
11. Organizator powołuje Jury, które decyduje o przyznaniu nagród.
Laureaci  głównych  nagród  zostaną  zaproszeni  do  występu  podczas  Koncertu
Finałowego Festiwalu – recitalu Anny Treter w sobotę 26 listopada 2016 roku.
Jury  kwalifikuje  również  do  udziału  w  Studenckim  Festiwalu  Piosenki  –  Krakowskim
Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2017 roku.
12. Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do  zgłoszenia  się  w  Miejskim  Domu  Kultury
w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7 w dniu 25 listopada (piątek) w godz. 10.00 – 12.00
w celu wzięcia udziału w próbach akustycznych.
13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rejestracji  występu  oraz  do  wykorzystywania
nagrań  i  zdjęć  wykonanych  w  czasie  Festiwalu  w  celach  promocyjnych  bez  wypłacania
wynagrodzeń autorom i wykonawcom.
14. Wszelkich informacji organizacyjnych udziela: Zbigniew Przybyłowicz, tel.: 512 442 916.
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