
18. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ Rybnik 2014

,,Piosenka artystyczna to suma muzyki, literatury i kunsztów scenicznych”. 

REGULAMIN 18. OFPA 2014 

§1 Etap I - Eliminacje 1 i 2 lutego 2014r.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku jest konkursem otwartym  
który poprzedzają eliminacje obowiązkowe dla wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu.
W eliminacjach może wziąć udział 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 eliminacji Konkursu Otwartego (druk znajduje się na stronie www.ofpa.pl) 
przyjmuje Fundacja Elektrowni Rybnik do dnia 21 stycznia 2014 r. na adres e-mail: 
ofpa.rybnik@gmail.com 
Przesłuchania eliminacyjne odbywać się będą 1 i 2 lutego 2014r. od godz. 9:00 
w Fundacji Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), przy ul. Podmiejskiej.
Organizator nie ponosi kosztów przejazdów i noclegów. 
Listę kandydatów, oraz informacje dotyczące terminów eliminacji (dzień i godzina) 
znajdą się około 26 stycznia 2014 r. na stronie www.ofpa.pl. 
Wyniki eliminacji ukażą się najpóźniej 3 lutego 2014 r. na stronie OFPA i facebook. 
Jury kwalifikuje do koncertu finałowego 18. OFPA 10 osób. 

§2 Etap II – Konkurs Krajowy 22 i 23 lutego 2014r.

Konkurs Krajowy ma charakter konkursu zamkniętego – może w nim wziąć udział  
10 wokalistów  nominowanych przez jury podczas eliminacji w styczniu.
Koncert konkursowy, a także próba przed występem odbędzie się 22 lutego 2014r. 
w Fundacji Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka) w czasie wyznaczonym przez organizatora. 
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oraz Koncert Galowy odbędzie się 23 lutego 2014r 
na scenie Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1. 

W obu etapach obowiązują następujące zasady: 
1. 
Konkurs OFPA ma charakter indywidualnego popisu wokalisty, który ukończył 16 lat 
i 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 (podkładów muzycznych z płyt, kaset, pamięci przenośnych, dysków) 
oraz śpiewu a’capella. 
2. 
Występy konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury, które w werdykcie ustali podział nagród, 
a także przyzna tytuł najlepszego akompaniatora festiwalu.



Nagrody pieniężne:
 

• Fundacja Elektrowni Rybnik - Organizator festiwalu - 15.000,00 zł (do podziału przez jury)
• Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - Partner festiwalu - 2000,00 zł (przyznaje jury)
• dr Ewa Paszek - nagroda indywidualna - 3000,00 zł (przyznaje fundatorka)

3. 
Kolejność występu w obu etapach ustala organizator poprzez 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. 
Koncert konkursowy, oraz koncert galowy odbywa się z udziałem publiczności. 
Podczas festiwalu, na zakończenie każdego dnia, odbędą się także profesjonalne imprezy 
artystyczne. 
8.
Werdykt Finału Konkursu 18.OFPA ogłoszony zostanie przez jury 22 lutego 2014 r. 
podczas konferencji prasowej po koncercie towarzyszącym festiwalowi.
9. 
Organizator zapewnia noclegi i transport do hotelu tylko laureatom OFPA biorącym udział 
w Koncercie Galowym 23lutego. 
Pozostali uczestnicy mogą odpłatnie skorzystać z pakietu noclegów w cenach ulgowych 
po wcześniejszej rezerwacji w biurze organizacyjnym OFPA.
10. 
Uczestnik konkursu przyjeżdża do Rybnika na koszt własny. 
Instruktorzy i obserwatorzy uczestniczą w imprezach na zasadach płatnych akredytacji. 
11. 
Informacje dotyczące akredytacji dostępne będą na stronie internetowej www.ofpa.pl 
12.
Zgłoszenia przyjmuje: 
Fundacja Elektrowni Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik ; e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com 
13
Informacji udzielają: Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jadwiga Demczuk-Bronowska 
tel. 604-426-858 oraz sekretariat Fundacji: 032-739-18-98 lub 032-739-11-74 
14.
Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w niniejszym regulaminie.
Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.


