
11. Festiwal Lipa 2018
Czas: 31 sierpnia 2018 r.

Miejsce: Lipno, Muszla Koncertowa w Parku Miejskim

Regulamin

1. LIPA jest spotkaniem zespołów muzycznych / wykonawców, zarówno niezależnych, jak i pracujących pod patronatem dowolnych
instytucji. Formuła konkursu naturalnie wymaga wskazania najlepszych, jednak myślą przewodnią twórców festiwalu jest czysto
przyjacielskie muzyczne zetknięcie, i to nie wyłącznie twórców, ale i odbiorców, organizatorów, jurorów, sponsorów, jako jednego
żywego organizmu. Ten festiwal nie może podporządkowywać się nudnym schematom, powinien tętnić, oddychać, „puszczać oko”,
stąd też nieco prześmiewczy ton jego nazwy oraz nazw nagród, choć samo ich przyznawanie należy traktować jak najbardziej serio.
Jeśli i Ty czujesz, że ramy istnieją wyłącznie po to, by było poza co się wymknąć – zapraszamy.

2. Przebieg festiwalu
a) zgłoszenia zespołów konkursowych / wykonawców przyjmowane będą do dnia 31  lipca  2018 r. w formie wypełnionego

formularza zgłoszeniowego nadesłanego mail’em bezpośrednio do organizatorów Lipy (zielonalipa@gmail.com / informacje
dotyczące festiwalu na stronie www.zielonalipa.pl oraz naszym profilu facebook'owym  https://www.facebook.com/zielonalipa /
kontakt telefoniczny: Kasia – 503 561 964 / Marcin – 530 792 030)

b) dniem konkursowym będzie 31  sierpnia 2018 r.; konkurs odbędzie się w Muszli Koncertowej Parku Miejskiego
w Lipnie (w przypadku złej pogody LIPA zostanie przeniesiona do kina NAWOJKA) – zwieńczeniem części konkursowej będzie
występ Gwiazd festiwalu

3. Sprawy organizacyjne
a) zespoły / wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny
b) organizator zapewnia nagłośnienie, standardowy zestaw perkusyjny, wzmacniacze gitarowe, mikrofony
c) organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji zespołów / wykonawców
d) organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć i nagrań powstałych w trakcie trwania festiwalu,

w celach promocyjnych
e) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły festiwalu
f) zespoły biorące udział w dniu konkursowym LIPY otrzymają dyplomy pamiątkowe, zwycięzcy części konkursowej zostanie

przyznana nagroda finansowa w wysokości 1000 zł; decyzję o ewentualnym podziale nagrody podejmie jury, równocześnie jury
zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody / nagród

g) do odbioru nagrody wymagane będą dwa dowody osobiste uczestników, bądź opiekunów; przypadki szczególne (osoby
niepełnoletnie, soliści…) będą rozpatrywane indywidualnie

h) szczegółowe informacje zostaną przekazane zespołom konkursowym / wykonawcom do dnia 7 sierpnia 2017 r.
i) w przypadku znacznej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji na zasadach,

o których poinformują uczestników niezwłocznie po wystąpieniu niniejszej konieczności
4. Prezentacja konkursowa

a) prezentacja powinna zawierać maksymalnie do trzech kompozycji własnych i trwać nie więcej niż 20 min. łącznie
z instalacją zespołu na scenie; wykonawcę reprezentującego inny niż muzyka rodzaj artystycznego wyrazu obowiązuje
identyczny limit czasowy autorskiej prezentacji

b) zespoły konkursowe / wykonawców zobowiązuje się do korzystania z przygotowanego przez organizatora sprzętu (szczególnie
zestawu perkusyjnego) – wszelkie odstępstwa należy każdorazowo uzgadniać z organizatorem w momencie zgłaszania zespołu
(formularz zgłoszeniowy, uwagi)

c) nagrodzone zespoły / wykonawcy otrzymają możliwość szerszego zaprezentowania swojej twórczości w kolejnej edycji festiwalu
na zasadach określonych przez organizatora, równocześnie organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z niniejszego

5. Powołane przez organizatora jury będzie oceniało prezentacje zespołów konkursowych / wykonawców według następujących
kryteriów:
a) wartość artystyczna prezentacji
b) technika wykonania
c) oryginalność brzmienia, harmonii i melodyki wykonywanych utworów
d) ogólny wyraz artystyczny i sceniczny
e) pewna wartość dodana, tzw. pierwiastek boski

Organizatorzy: 
Patronat honorowy: 

Zielona Lipa, MCK Lipno
Burmistrz Miasta Lipna, Starosta Powiatu Lipnowskiego

https://www.facebook.com/zielonalipa
http://www.zielonalipa.pl/

