
§1 Etap I - Konkurs Otwarty
Udział wziąć może wokalista, który ukończył 16 lat i wykona z akompaniatorem, lub akompaniamentem własnym (na dowolnych 
instrumentach) 2 piosenki artystyczne (poetyckie, autorskie, aktorskie) w języku polskim. Nie dopuszcza się playbacku i śpiewu 
a’capella.
Zgłoszenia do Konkursu Otwartego (druk na stronie www.ofpa.pl) przyjmuje Fundacja Elektrowni Rybnik do dnia 10.01.2012 r. na adres 
e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com Przesłuchania eliminacyjne odbędą się 21 i 22.01.2012 r. od godz. 10:00 w Fundacji Elektrowni Rybnik 
(Klub Energetyka), przy ul. Podmiejskiej (obok Elektrowni Rybnik). Listę kandydatów, oraz informacje dotyczące terminów eliminacji 
(dzień i godzina) znajdą się około 18.01.12 na stronie www.ofpa.pl.
Jury kwalifikuje do koncertu finałowego Konkursu Otwartego 10 osób. Osoby te są zobowiązane do wzięcia udziału w Warsztatach 
Artystycznych prowadzonych przez specjalistów słowa i piosenki. Warsztaty odbędą się w siedzibie organizatora w dniach 30 i 31 
stycznia, oraz 1 lutego 2012 r. w godz. od 10.00 do 18.00. i mają charakter zamknięty. Uczestnikom warsztatów gwarantuje się hotel
i wyżywienie (śniadania i obiady). Koncert finałowy Konkursu Otwartego odbędzie się dnia 16.02.2012r. Czworo najlepszych wykonaw-
ców Jury kwalifikuje do II etapu – Konkursu Krajowego. 

§1 Etap II – Konkurs Krajowy
Udział wezmą czterej najlepsi wykonawcy wytypowani z Konkursu Otwartego oraz 16 imiennie zaproszonych przez Radę Programowa 
OFPA laureatów Festiwali Piosenki Artystycznej, które odbyły się w Polsce w roku 2011. Część wykonawców wystąpi 17.02.2012r.,
a pozostali 18.02.2012 r. Koncerty konkursowe i próby odbędą się w Fundacji Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka) w czasie wyznaczo-
nym przez organizatora. 
Ogłoszenie wyników oraz Koncert Galowy odbędzie się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej w dniu 19.02.2012 r. Zaproszeni imiennie 
wokaliści winni potwierdzić udział i przysłać Kartę Zgłoszenia (do pobrania na stronie www.ofpa.pl) w terminie do dnia 30.12.2011 r.
do Fundacji Elektrowni Rybnik na adres e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
W obu etapach obowiązują następujące zasady:
1. Konkursy OFPA maja charakter indywidualnego popisu wokalisty, który zobowiązany jest do wykonania 2 piosenek artystycznych
 w języku polskim. Dopuszcza się utwory własne. Wokaliście towarzyszyć może tylko JEDEN AKOMPANIATOR, grający na jednym
 lub kilku instrumentach. Natomiast gdy wokalista sam sobie akompaniuje wyklucza się udział dodatkowego akompaniatora.
 Nie dopuszcza się playbacku i śpiewu a’capella.
2. Występy konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury, które w werdykcie ustali podział nagród: 
 - w Konkursie Otwartym w łącznej wysokości 10000,00 zł
 - w Konkursie Krajowym w łącznej wysokości 30000,00 zł. Jury przyznaje także tytuł najlepszego akompaniatora festiwalu.
 Wszyscy nagrodzeni zostają laureatami 16 OFPA. 
3. Kolejność występu w obu Turniejach ustala losowanie, natomiast kolejność wykonywania utworów leży w gestii wokalisty. 
4. Wokalista ma prawo do próby technicznej w czasie ustalonym przez organizatora.
5. Wykonawcy wyrażają zgodę na rejestracje i emisje radiową , telewizyjną lub internetową, oraz ewentualne wydanie płyty DVD.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie dopełnienie przez wokalistów formalności związanych z wymogami
 prawa autorskiego.
6. Podczas koncertów festiwalowych organizator zapewnia fortepian marki Yamaha, nagłośnienie i oświetlenie sceny.
7. Wszystkim koncertom konkursowym towarzyszyć będą profesjonalne imprezy artystyczne.
8. Organizator zapewnia uczestnikom Konkursu Krajowego noclegi ze śniadaniem w Hotelu oraz obiady i kolacje
 w Fundacji Elektrowni Rybnik, a także transport do hotelu po zakończeniu imprezy w danym dniu.
9. Uczestnik konkursu przyjeżdża do Rybnika na koszt własny.
10. Instruktorzy i obserwatorzy uczestniczą w imprezach na zasadach akredytacji. 
11. Druk akredytacji dostępny będzie na stronie internetowej www.ofpa.pl
12. Zgłoszenia przyjmuje:
Fundacja Elektrowni Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik ; e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com
Informacji udzielają: Dyrektor Artystyczny Festiwalu: tel. 604-426-858 oraz sekretariat Fundacji: 032-739-18-98 lub 032-739-11-74

Piosenka artystyczna to suma muzyki, literatury i kunsztów scenicznych.
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej powstał z zadumy nad losami młodych i bardzo

młodych artystów. Do Rybnika zapraszamy laureatów Festiwali Piosenki Artystycznej z całej Polski.
Od kilku lat odbywa się  także konkurs dla osób nie nominowanych do Konkursu Krajowego.

Dla wokalistów wyłonionych w eliminacjach Konkursu Otwartego organizujemy
Warsztaty Artystyczne przygotowujące do Koncertu Finałowego.  

 OFPA zyskała od kilkunastu lat rangę festiwalu festiwali
gdyż daje możność spotkania tych najzdolniejszych, najbardziej obiecujących adeptów

w sztuce wokalnej w Polsce.


