
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ 
20. OFPA RYbNIK 2016

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

ORGANIZATOREm OFPA JEST FuNdACJA EdF POLSKA.

REGuLAmIN I ZASAdY uCZESTNICTWA

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej w Rybniku jest konkursem otwartym, który poprzedzają Eliminacje Regionalne 
obowiązkowe dla wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu. Repertuar zaprezentowany podczas eliminacji nie może 
ulec zmianie.

–
Na każdym etapie obowiązują poniższe zasady regulaminu:

•	 W eliminacjach może wziąć udział wokalista, który ukończył 16 lat i wykona z akompaniatorem, lub akompaniamentem 
własnym 2 piosenki artystyczne w języku polskim (z gatunku piosenki poetyckiej, autorskiej, aktorskiej). 

•	 Akompaniament można wykonać na jednym dowolnym instrumencie przy każdej z piosenek. 
•	 Nie dopuszcza się śpiewu a’capella, półplaybacku, podkładów i efektów elektronicznych (np. procesorów dźwięku).

ETAP I – ELImINACJE REGIONALNE: Od 23 STYCZNIA dO 7 LuTEGO 2016 

•	 23 styczNiA: WARszAWA: służewski Dom Kultury 

•	 24 styczNiA: GDAńsK: Gdański Archipelag Kultury 

•	 30 styczNiA: KRAKóW: Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki

•	 31 styczNiA: RyBNiK: Fundacja EDF Polska 

•	 6 lutEGO: WROcłAW: Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście

•	 7 lutEGO: ziElONA GóRA: zielonogórski Ośrodek Kultury

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w wybranych miastach na terenie całego kraju.  Jury wybiera spośród 
reprezentantów regionu wokalistów do Konkursu Krajowego podczas 20. OFPA w Rybniku.

–
W Eliminacjach Regionalnych uczestnik może wystąpić tylko raz w mieście wskazanym przez organizatora (z uwzględnieniem 
miasta najbliższego miejsca zamieszkania).

–
zgłoszenia do Eliminacji Regionalnych przyjmuje tylko Fundacja EDF Polska do dnia 15 stycznia 2016 r. na adres 
e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com (druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.ofpa.pl).

lista kandydatów, informacje dotyczące terminów i miejsc eliminacji (miasto oraz adres, dzień i godzina) opublikowane będą 
do 15 stycznia na stronie www.ofpa.pl i profilu facebook.

–
Wyniki Eliminacji Regionalnych w każdym z miast ogłaszane będą po przesłuchaniach i obradach jury tego samego dnia, 

a także podane zostaną na stronie ofpa i facebook w terminie późniejszym. 
–

Organizator nie ponosi kosztów przejazdów, noclegów i wyżywienia dla uczestników eliminacji. 

ETAP II – 18 dO 21 LuTEGO 2016 r.

•	 18 i 19 lutego Konkurs Krajowy - wystąpią uczestnicy wytypowani w i etapie podczas Eliminacji Regionalnych
•	 20 lutego Finał Konkursu Krajowego – wystąpi 10 uczestników wytypowanych przez jury 18 i 19 lutego podczas Konkursu 

Krajowego w Fundacji EDF Polska w Rybniku
•	 21 lutego Koncert laureatów i Koncert Galowy w teatrze ziemi Rybnickiej

ETAP I

Eliminacje Regionalne - 
23 stycznia do 7 lutego 2016 r.

ETAP II

20. OFPA Rybnik 2016 - od 18 do 21 lutego 

•	 18 i 19 lutego: Konkurs Krajowy 
•	 20 lutego: Finał Konkursu Krajowego 
•	 21 lutego: Koncert laureatów i Koncert Galowy
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Wokalista zakwalifikowany do finału Konkursu Krajowego ma prawo do próby technicznej w czasie ustalonym przez 
organizatora.

–
Kolejność występu w obu etapach ustala organizator (poprzez losowanie), natomiast kolejność wykonywania utworów leży 
w gestii wokalisty.

–
Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne Jury, które w werdykcie ustali także podział nagród pieniężnych, oraz 
przyzna tytuł najlepszego akompaniatora festiwalu.

WERdYKT:

Finału Konkursu 20.OFPA ogłoszony zostanie przez jury 20 lutego podczas konferencji prasowej po koncercie towarzyszącym. 
laureaci konkursu są zobowiązani do uczestnictwa w Koncercie laureatów bieżącej edycji. Jurorzy decydują który utwór 
z repertuaru zostanie wykonany podczas Koncertu laureatów. 

–
Wręczenie nagród, Koncert laureatów oraz Koncert Galowy odbędzie się 21 lutego 2015 r na scenie teatru ziemi Rybnickiej Plac 
teatralny 1.

NAGROdY:

•	 Organizator festiwalu Fundacja EDF Polska - 20.000,00 zł (kwota do podziału przez jury).
•	 Nagroda Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu - 2.000 zł.
•	 Nominacje na studencki Festiwal Piosenki w Krakowie.

ZASAdY ORGANIZACYJNE:

udział w eliminacjach jest obowiązkowy dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie Krajowym. W eliminacjach 
uczestnik może wystąpić tylko raz w mieście wskazanym przez organizatora. 

–
Organizator nie bierze odpowiedzialności za nie dopełnienie przez wokalistów formalności związanych z wymogami prawa 
autorskiego. 

–
Wykonawcy wyrażają zgodę na ewentualne rejestracje i emisje radiowe, telewizyjne lub internetowe, oraz wydanie płyty DVD.

–
Organizator zapewnia środki techniczne umożliwiające prezentację sceniczną.

–
Finał Konkursu Krajowego 20 lutego oraz Koncert laureatów podczas Koncertu Galowego 21 lutego odbywać się będzie 
z udziałem publiczności. W każdym z tych dni odbędą się także koncerty zaproszonych gości.

–
uczestnicy konkursu przyjeżdżają do Rybnika na koszt własny. Noclegi i wyżywienie zapewnia organizator festiwalu (szczegóły 
zostaną podane po eliminacjach).

–
instruktorzy i obserwatorzy uczestniczą w imprezach na zasadach płatnych akredytacji. informacje dotyczące akredytacji 
dostępne będą na stronie internetowej www.ofpa.pl

–
zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: ofpa.rybnik@gmail.com. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne 
z akceptacją regulaminu.

–
Wszelkich informacji organizacyjnych udziela Dyrektor Artystyczny Festiwalu Jadwiga Demczuk-Bronowska 

tel. 604-426-858 e-mail ofpa.rybnik@gmail.com 

Biuro organizacyjne pełni rolę koordynatora podczas festiwalu.
–

Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w niniejszym regulaminie.

Dane adresowe organizatora: 

Fundacja EDF Polska, 44-207 Rybnik, ul.Podmiejska, tel. 32 739 1898.
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