
 

 

Regulamin III Festiwalu Muzycznego Wolontariuszy  

Wolpreza Dobrej Woli 

 

 

1. Organizatorem Festiwalu Muzycznego Wolontariuszy (zwanego Festiwalem Muzycznym Wolprezy) 

jest Stowarzyszenie Dobra Wola, siedziba - Nowa Iwiczna Modrzewiowa 3. 

2. Organizator powołuje Biuro Organizacyjne Festiwalu, które zaprasza do Jury Festiwalu Muzycznego 3 

podmioty weryfikujące zdolności występujących: 1. Publiczność oceniająca zaangażowanie jak również  

efekt występu; 2.Podopieczni Stowarzyszenia DW oraz 3. Muzycy. Jury jest zobowiązana do  oceny 

programów w finale Festiwalu i werdykt końcowy.  

3. Celem Festiwalu Muzycznego jest : 

 promocja idei wolontariatu,  

 prezentacja aktualnych osiągnięć młodych grup muzycznych,  

 wyłonienie najbardziej wartościowych grup muzycznych oraz pomoc w podnoszeniu 

kwalifikacji artystycznych,  

 zapewnienie młodym twórcom możliwości konfrontacji swoich osiągnięć,  

 zapobieganie wykluczeniu poprzez promowanie dobrych wzorców zachowań społecznych. 

4. Przebieg Festiwalu: 

I etap – ELIMINACJE: nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych i materiałów muzycznych w 

formacie mp3 (formą elektroniczną) do dnia 07.05.2017 r. na podstawie których Biuro 

Organizacyjne Festiwalu zakwalifikuje zespoły bezpośrednio do koncertu finalistów. 

II etap – GŁOSOWANIE: Biuro Organizacyjne Festiwalu do dnia 14.05.2017 r. wyłoni 

finalistów, którzy zostaną zaproszeni na Festiwal Muzyczny Wolprezy Stowarzyszenia DW. 

III etap – KONCERT LAUREATÓW: w dniu 17.06.2017 r. w okolicy Parku Miejskiego w 

Piasecznie odbędzie się koncert finalistów Festiwalu Muzycznego polegający na prezentacji 

twórczości wybranych zespołów, ocenianej przez profesjonalne Jury, powołane przez Biuro 

Organizacyjne Festiwalu. 

5. Zgłoszenia do Festiwalu Muzycznego zostaną przyjęte na podstawie:  

 dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia na FB: 

https://www.facebook.com/events/1915518948676842  oraz stronie internetowej 

Stowarzyszenia DW: http://dobrawola.org.pl/ 

 nagrania max 5 min w formacie mp3, które stanowią wyłącznie własne kompozycje 

członków zespołu.  
6. Zespoły zgłaszające się do Festiwalu Muzycznego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

członków zespołu oraz wykorzystywanie nadesłanych materiałów w celach promocyjnych przez 

Organizatorów. 

7. Biuro Organizacyjne Festiwalu będzie rozpowszechniać  informację o  zakwalifikowanych zespołach, 

poprzez głoszenie informacji o ich wystąpieniu w prasie, radiu, telewizji oraz na portalach 

internetowych.  

8. Finaliści Festiwalu  Muzycznego dodatkowo wyrażają zgodę na nagrywanie występu na koncercie 

finalistów w dniu 17.06.2017 r. oraz wykorzystanie nagrań do celów promocyjnych przez 

Organizatorów, jak również publikację i zamieszczanie nadesłanych materiałów demo w  formacie 

mp3. 

9. Artyści zakwalifikowani do finałowego koncertu Festiwalu Wolontariuszy zobowiązują się 

w najkrótszym czasie do zmieszczenia informacji o tym fakcie na swoich stronach, portalach i profilach 

internetowych.  

10. Zespół oświadcza, iż w pełni przysługują mu prawa do utworu, materiał stanowi wyłącznie własne 

kompozycje autorskie. 

11. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  

12. Organizator oświadcza, ze nie odsyła materiałów zgłoszonych do Festiwalu Muzycznego.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

 
 

 


