
    
 
 

 

XIV Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus 

Białystok, 30 września  2 października 2022 r. 

 

REGULAMIN 

 

Organizator:  

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok 

Cele: 

- Przypomnienie i upowszechnienie utworów z gatunku piosenki literackiej. 

- Propagowanie polskiej piosenki literackiej. 

- Konfrontacja artystycznego dorobku młodych wykonawców piosenki wartościowej literacko                

i muzycznie. 

 

Ważne informacje: 

Zgłoszenie do udziału w XIV Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus, zwanego dalej 

Festiwalem jest równoznaczne z: 

a) akceptacją niniejszego regulaminu; 

b) zgodą na zastosowanie się do obowiązujących w momencie realizacji Festiwalu obostrzeń 

sanitarnych związanych z epidemią COVID-19.  

 

Uczestnicy: 

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści i duety wokalne. Festiwal jest adresowany do uczniów  

i studentów szkół artystycznych (teatralnych, muzycznych, estradowych), ale także do osób 

dotychczas niezwiązanych zawodowo z estradą. 

Festiwal daje niepowtarzalną szansę występu z profesjonalnym zespołem muzycznym. 

 

Termin i miejsce Festiwalu:  

Festiwal odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2022 r. w siedzibie Podlaskiego 

Instytutu Kultury przy ul. św. Rocha 14 (Spodki) w Białymstoku oraz Operze i Filharmonii 

Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku – sala 

koncertowa przy ul. Podleśnej 2. 

 

Program festiwalu: 

29.09.2022 – przyjazdy uczestników. 

30.09.2022 – spotkanie organizacyjne, próby z orkiestrą w Spodku Impresaryjnym, Podlaski Instytut 

Kultury, ul. św. Rocha 14. 

1.10.2022 – 12.00 – 17.00 przesłuchania konkursowe w Spodku Impresaryjnym, Podlaski Instytut 

Kultury, ul. św. Rocha 14. Po przesłuchaniach konsultacje z jurorami. 



    
 
 

 

2.10.2022  –  próby Koncertu Galowego (10.00 – 13.00). Godz. 17.00 – Koncert Galowy, Opera i 

Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki                                      

w Białymstoku – sala koncertowa ul. Podleśna 2. 

 

Warunki uczestnictwa: 

- Przesłanie do dnia 15 sierpnia 2022 r. poprawnie i kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia 

oraz nagrań audio 2 utworów na  adres: 

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 

ul. św. Rocha 14 

15-879 Białystok 

z dopiskiem: XIV Festiwal im. Ł. Prus 

 

lub pocztą elektroniczną  na adres e-mail: festiwal.lucjiprus@pikpodlaskie.pl  

(Kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać ze strony https://pikpodlaskie.pl/lucja2022) 

- Zgłoszenie powinno zawierać płytę z nagraniami dwóch piosenek konkursowych i 

ewentualnie partyturę utworu. 

- Uczestnicy wykonują dwa utwory z gatunku piosenki literackiej (jeden obowiązkowo polski, 

drugi może być utworem światowym, lecz z polskim tłumaczeniem tekstu; czas trwania obu 

utworów nie powinien przekraczać 10 minut). 

- Organizator szczególnie zachęca do sięgnięcia po repertuar patronki Festiwalu – Łucji Prus, a 

zwłaszcza do utworów na Festiwalu nie wykonywanych. Przewidziana została nagroda za 

interpretację utworów z repertuaru piosenkarki.  

- O zakwalifikowaniu wykonawców zadecyduje Rada Artystyczna Festiwalu. O tym, kto został 

zakwalifikowany, uczestnicy zostaną powiadomieni do 23 sierpnia 2022 r drogą 

elektroniczną. 

- Zakwalifikowani uczestnicy mają zagwarantowane noclegi w hotelu, wyżywienie i udział  

w koncertach towarzyszących. Koszty przejazdów ponoszą uczestnicy.  

- Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przyjazdem i pobytem osób towarzyszących  

i instruktorów. 

- Zakwalifikowani uczestnicy Festiwalu ponoszą koszt akredytacji w wysokości 300 zł dla 

uczestników spoza Białegostoku, 200 zł dla Białostoczan (wpłata na konto Podlaskiego 

Instytutu Kultury: Nr: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 do dnia 5 września 2022 r.). W 

przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu po dokonaniu wpłaty, koszt akredytacji nie 

podlega zwrotowi. 

- W Festiwalu mogą wziąć udział wokalistki i wokaliści w wieku powyżej 16 lat. Organizator 

nie określa górnej granicy wieku uczestników prezentacji konkursowych. 
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- Laureat pierwszej nagrody ma prawo do własnego recitalu w kolejnej edycji Festiwalu 

- W Festiwalu nie mogą wziąć udziału laureaci pierwszej nagrody poprzednich edycji. 

Przepisy ogólne: 

- Wykonawców kwalifikować i oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez 

Organizatora. 

- Jury decyduje o podziale nagród. 

- Łączna pula nagród wynosi 16 000 zł. 

- Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz warunki techniczne do odbycia prób i 

koncertów. 

- Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

- Sprawy niewymienione w regulaminie rozstrzyga jury w porozumieniu z Organizatorem. 

- W przypadku odwołania Festiwalu z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 

oraz związanych z nią ograniczeń, Organizator zwróci Uczestnikom wpłacone przez nich 

akredytacje. 

 

Informacji na temat Festiwalu udziela koordynator:  

 

Marta Szałkiewicz 

m.szalkiewicz@pikpodlaskie.pl 

festiwal.lucjiprus@pikpodlaskie.pl 

www.pikpodlaskie.pl/lucja2022 

 

Zapraszamy do współpracy i udziału w XIV Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus. 

Liczymy również na pomoc w upowszechnieniu tego wydarzenia w Państwa miejscowościach. 
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