
REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rajgrodzie, pod Patronatem Burmistrza Miasta Rajgród. 
2. Konkurs odbędzie się w dniu 22 lipca 2023 r., w ramach SzantygRaj, Festiwal Piosenki Żeglarskiej w 

Rajgrodzie, na scenie festiwalowej. 
3. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły wykonujące zarówno szanty – dawne pieśni pracy 

marynarzy, jak i pieśni i piosenki związane z szeroko pojętą kulturą i zwyczajami marynistycznymi i 
żeglarskimi. Wykonawcy będący osobami niepełnoletnimi muszą znajdować się pod opieką pełnoletniego 
opiekuna/kierownika. 

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy przesyłać do dnia 1 lipca 2023 r (sobota). Wykonawcy 
chętni do wzięcia udziału w przesłuchaniach konkursowych zobowiązani są do wypełnienia i przesłania 
karty zgłoszeniowej umieszczonej na stronie organizatora pod adres: 
Dom Kultury w Rajgrodzie 
ul. Szkolna 24, 
19-206 Rajgród 
z dopiskiem SzantygRaj, Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Rajgrodzie – KONKURS. 
lub pod adres e-mail: szantygraj@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl 
UWAGA! Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o nadesłanie na adres festiwalowej 
poczty e-mail próbek swoich nagrań w formacie mp3. Nagrania mogą być amatorskie – np. z próby. 

5. Konkurs odbędzie się, jeśli swój akces zgłosi co najmniej 5 wykonawców.  Liczba wykonawców jest 
ograniczona. 

6. Osobom wyszczególnionym w karcie zgłoszenia udziału, organizator zapewnia: nocleg w warunkach 
turystycznych na terenie miasteczka szantowego (ul. Szkolna 24,Rajgród) ( tj. namioty wieloosobowe 
wyposażone w materace/łóżka polowe; dostęp do ciepłej i zimnej wody, prysznice, toalety – budynek Domu 
Kultury w Rajgrodzie (ul. Szkolna 24, Rajgród)) lub wskaże miejsca noclegowe, które chętni mogą zapewnić 
sobie na własną rękę)  i wyżywienie w formie posiłku cateringowego  w dniu 22.07.2023 r. w godzinach 
wyznaczonych przez Organizatora. Świadczenia przysługują tylko członkom zespołów konkursowych i 
solistom, (oraz przewodnikom lub opiekunom osoby niepełnosprawnej). 

7. O zakwalifikowaniu do konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni w dniu: 3 lipca 2023 r. (poniedziałek). 
8. Wykonawcy, po przyjeździe zgłaszają się do Biura Festiwalowego w Domu Kultury w Rajgrodzie. 
9. Wykonawcy mają możliwość przeprowadzenia próby mikrofonowej w wyznaczonym przez Organizatorów 

czasie i ustalonej kolejności. 
10. Czas występu – do 15 minut. Wykonawca może zaprezentować maksymalnie 3 piosenki. Wykluczone jest 

stosowanie techniki playbacku, pół-playbacku i wykorzystania instrumentów samogrających. Jury może 
poprosić o wykonanie 4 – dodatkowej piosenki. 

11. Dobór piosenek jest dowolny. Wykonawcy powinni w karcie zgłoszenia przedstawić listę tytułów piosenek z 
określeniem autorów słów i muzyki. Teksty wykonywanych piosenek wykonawcy winni dostarczyć do Biura 
Festiwalowego najpóźniej w dniu konkursu – przed jego rozpoczęciem. 

12. Jury Festiwalowe będzie oceniać utwory w następujących kategoriach: 

• Interpretacja piosenki lub pieśni żeglarskiej; 

• Premierowa piosenka autorska. 
Premierowa piosenka autorska nie może być wcześniej publikowana na żadnym nośniku ani w żadnym 
medium. Jednocześnie piosenka musi być dziełem autorskim - w warstwie słownej i muzycznej - jednego 
lub kilku członków zespołu. 

13. Jury zaproszone przez Organizatorów będzie oceniało prezentacje wykonawców i przyzna 3 nagrody 
pieniężne oraz nagrody rzeczowe. Jury będzie oceniało wykonanie – interpretację utworów, walory 
muzyczne i literackie repertuaru, dobór piosenek, prezentację wykonawców na scenie. Jury będzie 
promować utwory autorskie. Jury konkursowe w specjalny sposób doceni premierowe piosenki o przesłaniu 
ekologicznym, nawiązującym do ochrony naturalnych zasobów wodnych małych i dużych Ojczyzn, w 
których realizują swoje pasje Żeglarki i Żeglarze. 

14. Organizator zapewnia wykonawcom profesjonalne nagłośnienie sceniczne oraz możliwość 
przeprowadzenia próby mikrofonowej w wyznaczonym terminie w sobotę - 22.07.2023 r. 

15. Laureaci głównych nagród wystąpią jako support gwiazdy wieczoru zespołu Czerwone Gitary w sobotę 
22.07.2023 r. 

16. Organizator nie zwraca wykonawcom kosztów podróży. 
17. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
ORGANIZATOR 
Dom Kultury w Rajgrodzie 
ul. Szkolna 24, 
19-206 Rajgród 
Tel: 661 418 313 
e-mail: dk@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl 


