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XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI 

„KLUCZBORSKIE TRELE” 

Kluczbork 08 – 09.06.2018r. 

z udziałem zagranicznych solistów z miast partnerskich 

 
Organizator: Kluczborski Dom Kultury 

Ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork 

 
Współorganizator :    

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki „Irys”   

1. Cele Festiwalu: 

a) popularyzacja piosenki  

b) konfrontacja różnych gatunków piosenki  

c) prezentacja talentów w mediach 

d) promocja wyróżniających się wykonawców 

 

2. Warunki uczestnictwa: 

a) uczestnikami Festiwalu mogą być wyłącznie soliści oraz małe zespoły wokalne do pięciu 

osób wykonujący szeroko rozumianą muzykę rozrywkową. W Festiwalu nie mogą brać udziału 

laureaci Grand Prix z poprzednich edycji. 

 

b) soliści oraz małe zespoły wokalne do pięciu osób prezentują się w IV kategoriach  

wiekowych (liczy się rok urodzenia): 

 

 I grupa – do lat 10 

 II grupa 11 – 13 lat 

 III grupa 14 – 17 lat 

 IV grupa 18 lat i wzwyż 

 

c) festiwal przebiegać będzie dwuetapowo: 
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I ETAP – WSTĘPNE KWALIFIKACJE 

 

 Wstępne kwalifikacje ogólnopolskie na podstawie nadesłanych płyt CD  

(demo z 2 utworami), które należy nadesłać na adres organizatorów w nie 

przekraczalnym terminie do dnia  06.05.2018r. (decyduje data stempla pocztowego) 

lub drogą e-maile na adres: kluczborskie.trele@gmail.com / 

orgimprez@kluczborskidomkultury.eu  

 zgłoszenia prosimy wypełniać czytelnie (drukowanymi literami) 

 wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone dnia 11.05.2018r. na stronie internetowej 

organizatora. 

 zakwalifikowani uczestnicy w terminie do dnia 18.05.2018r.  potwierdzą udział  

w festiwalu wpłatą na konto organizatora -Bank PEKAO S.A. I O. w Kluczborku –  

Nr 56 1240 1662 1111 0000 2663 5925 akredytację w wysokości 25 zł od osoby. 

 

- po zakwalifikowaniu wykonawcy do udziału w II etapie, organizator nie dopuszcza 

zmian w wybranym uprzednio repertuarze.   

 

Szczegółowy program II etapu eliminacji zostanie podany do wiadomości na stronie 

internetowej www.kluczborskidomkultury.eu.  

 

 

 

II ETAP: ELIMINACJE 

 

Eliminacje odbędą się w Sali Kameralnej Kluczborskiego Domu Kultury; ul. Mickiewicza 5. 

 uczestnicy prezentują jeden utwór zgłoszony do I etapu /wstępnych kwalifikacji/  

 drugi utwór wykonywany będzie tylko na życzenie Jury  

 zaleca się prezentację piosenek o przebojowym, pogodnym charakterze, dużej 

dynamice, ciekawej harmonii, efektownych scenicznie  

 mogą być zgłaszane piosenki popularne lub utwory własne (obowiązkowa jedna 

piosenka w języku polskim) 

 na festiwalu piosenki będą prezentowane na żywo z akompaniamentem  

instrumentu/ów lub z półplaybackiem. 

  

3. Wykonawców oceniać będzie, profesjonale Jury powołane przez organizatorów.  

 

4. Kryteria oceny: 

a) umiejętności warsztatowe 

b) walory wokalne 

c) interpretacje piosenek 

d) ogólny efekt sceniczny 

e) repertuar 

 

mailto:kluczborskie.trele@gmail.com
mailto:orgimprez@kluczborskidomkultury.eu
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5. Nagrody Festiwalowe: 

a) I miejsce – nagroda rzeczowa lub pieniężna, statuetka i dyplom 

b) II i III miejsce – upominek, statuetka i dyplom  

c) wyróżnienia w formie dyplomów 

d) na wniosek Jury Organizator może przyznać Grand Prix Festiwalu. 

 

6. Gala Finałowa - 09. 06. 2018r godz. 17.00 – Sala Kameralna KDK ul. Mickiewicza 5  

 

7.Postanowienia końcowe:  

a) organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu, nie ponoszą też kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia, 

b) organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z ubezpieczeniem osób biorących udział 

w festiwalu, 

c) osoby niepełnoletnie przyjeżdżają z opiekunem, 

d) organizatorzy zapewniają: profesjonalne nagłośnienie, odtwarzacz CD oraz odtwarzacz 

do mini dysku, 

e) jury zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, 

f) uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć tylko organizatorom, prawa do 

nieodpłatnego wykorzystania i rejestracji występu. 

 

8. Podstawowe informacje: 

Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela:  

           -  Biuro Festiwalu:  

Kluczborski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 5, 46-200 Kluczbork 

Tel. 77 418 12 68, /fax. wew.23/  

- Dyrektor 

Bożena Kędzia  tel. 77 418 12 68 

- kierownik artystyczny:   

Lubomira Krzenciessa tel.. 77 418 12 68 wew. 24 

    

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
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Gdzie w Kluczborku można przenocować: 

 

1. Hotel „Korona” 

 ul. Bankowa 1, 46-200 Kluczbork - tel. 077 417 05 56 

 

2. Hotel „Castello” 

Rynek 19, 46-200 Kluczbork - tel. 077 4471555 , tel./fax 077 418 62 51 

 

3. Hotel Spałka****  

ul. Waryńskiego 16 46 – 200 Kluczbork - tel.77 412  20 00 

 

4. Internat Bogdańczowice  

(5 km od Kluczborka) - tel. 77 413 18 03 

 

5. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – Internat 

Ul. Konopnickiej 11 , 46-200 Kluczbork  - tel. 77 418 53 13 

 

6. Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny „Stobrawa”  

ul. Sportowa 7, 46 – 200 Kluczbork  - tel. 77 415 10 80 

 

7. Hotel , Restauracja „Nad Stawem”  

ul. Plac Targowy 1 , 46 – 243 Bogacica - tel. 77 414 86 67 

 

8. Pałac w Pawłowicach, Pawłowice  58   

46- 310  Pawłowice Gorzowskie - tel. 34 341 14 66 

 

 

 

 

 

 


