
XIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL LAUREATÓW FESTIWALI PIOSENKI 
                                                           LAUR 2019 
I. Organizator 
Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie przy współpracy Fundacji „EDA Art”. 
II.Termin i miejsce 
18.05.2019 
SCK w Sędziszowie (woj. świętokrzyskie), ul. Dworcowa 26. 
III. Uczestnicy 
1. Soliści – piosenkarze i zespoły wokalne od duetu do oktetu włącznie, laureaci wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych festiwali piosenki w roku 2018, ale z wyłączeniem o charakterze religijnym i patriotycznym. 
Występują oni w kategoriach wiekowych: 
8 – 13 lat, 14 – 19 lat 
Zawsze decyduje rok urodzenia. 
2. Członkowie jednego zespołu nie mogą wchodzić w skład innego zespołu, a tylko jeden z jego członków może 
wystąpić dodatkowo jako solista. 
IV. Repertuar 
1. Wykonawcy śpiewają przygotowują piosenki z ogólnie dostępnego repertuaru i wykonują je przy półplaybacku 
nagranym na CD w formacie audio lub z akompaniamentem własnym jednego instrumentu (gitara lub klawisz). 
Wskazane jest, by piosenki pochodziły z nagrodzonych wykonań festiwalowych w 2018 roku. 
3. Organizator może ograniczyć prezentacje festiwalowe do jednej piosenki. 
4. W przypadku korzystania z półplaybacków nie mogą mieć one wgranych melodii, a chórki nie powinny 
dominować nad wykonawcą. 
5. Język wykonania piosenek dowolny. 
V. Ocena i nagrody 
1. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury według ogólnie stosowanych zasad i kryteriów w tym zakresie. 
Oceniane będą: 
a/ walory głosu, b/umiejętności wokalne, c/dobór repertuaru, d/interpretacja, e/muzykalność, f/estetyka sceniczna. 
2. Wszyscy wykonawcy w poszczególnych kategoriach otrzymają Złote, Srebrne albo Brązowe LAURY. 
3. Wykonawcy z najwyższą oceną w każdej z dwu kategorii otrzymają Nagrody Główne o charakterze rzeczowym 
lub finansowym, a także statuetki festiwalowe. 
4. Przewidywane są także Nagrody Specjalne. 
5. Wybrani wykonawcy mogą otrzymać Nominacje do międzynarodowych i innych ogólnopolskich festiwali 
piosenki. 
VI. Zasady kwalifikacji i uczestnictwa 
1. Wykonawcy kwalifikowani będą na podstawie najważniejszych osiągnięć festiwalowych w 2018 roku 
podanych w Kartach zgłoszeń i ich kolejności . 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2019 roku na podany niżej adres. 
2. Organizator może nominować do udziału w Festiwalu wybranych wykonawców bez potrzeby kwalifikacji. 
3. Komisja kwalifikacyjna w terminie do dnia 26.04.2017 r. na stronach organizatora i współorganizatora ogłosi 
listę wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu. 
4.Zakwalifikowani wykonawcy przysyłają w terminie do dnia 04.05. 2018 notkę biograficzną i portretowe 
zdjęcie dobrej jakości w formie jpg. na potrzeby festiwalowe (informator, dyplomy). 
5.Ogłoszenie listy jest równoznaczne z zawiadomieniem o kwalifikacji. 
6. Zakwalifikowani wykonawcy wnoszą do dnia 4 maja na konto SCK w Sędziszowie opłatę festiwalową 
w wysokości 50 zł. Dla osób towarzyszących opłata wynosi 20 zł. 
7. W ramach opłaty wykonawcy otrzymają gadżety festiwalowe oraz posiłek, a także zimne i ciepłe napoje. 
VII. Uwagi 
1. Organizatorzy zapewniają salę i profesjonalne nagłośnienie niezbędne do przeprowadzenie Konkursu. 
2. Wykonawcy oraz osoby towarzyszące będą mogli skorzystać z noclegu i wyżywienia w hotelu sędziszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rezerwacja indywidualna, tel. 413812730. 
3. Sędziszów leży na pograniczu województw Świętokrzyskiego i Małopolskiego w powiecie jędrzejowskim. Jest 
on siedzibą Gminy. 
4. Wykonawcy lub w ich imieniu opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku artystycznego dla 
potrzeb promocji Festiwalu. 
5. Wykonawcy lub ich opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przez nich 
praw autorskich lub pokrewnych z tytułu wykonywanych piosenek. 
Zgłoszenia i Notki biograficzne i zdjęcia należy kierować na adres: festiwal@solo-tutti.pl 
Konto dla wpłat festiwalowych 
Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów 
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