
EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ 

 

REGULAMIN FESTIWALU 

Wrocław, 22.02-12.09. 2021 r. 

 

 

Organizatorem Festiwalu jest:  

Europejskie Centrum  Edukacji Międzykulturowej 

 

Festiwal w tym roku odbędzie się online  

Do 20 sierpnia - konkursowe przesłuchania uczestników / dosłanie wideo z nagraną piosenką. 

12 września - Koncert Laureatów. 

Festiwal w tym roku odbywa się w trzech kategoriach:  

1. chór lub zespół,  

2. solista, 

3. nagranie studyjne.  

 

Honorowy patronat nad Festiwalem zaakceptowali: Universala Esperanto-Asocio (UEA - największa 

organizacja esperancka), Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Bohdan Aniszczyk - Przewodniczący 

Komisji Edukacji i Młodzieży, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP), Internacia 

Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI - Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów), 

Eurokka (wydawnictwo płytowe Vinilkosmo) oraz Juna Amiko (jedno z najbardziej znanych 

czasopism esperanckich), Varsovia Vento (internetowe radio w języku esperanto).  

 

Festiwal przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każdy uczestnik w tym roku 

śpiewa jedną piosenkę w języku esperanto.  

 

Cele Festiwalu: stymulacja zainteresowań językowych i muzycznych uczestników; promocja języka 

esperanto, jego walorów i użyteczności, prezentacja talentów uczestników, rozwój współpracy 

esperantystów ze środowiskami nieesperanckimi. 

 

Warunki uczestnictwa w Festiwalu:  
Szkoły lub inne ośrodki edukacyjne oraz osoby prywatne zgłaszają uczestnictwo w Festiwalu do 20 

sierpnia 2021 na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do regulaminu.  

 

Przebieg Festiwalu:  

Jury złożone ze specjalistów - muzyków i esperantystów - ocenia prezentacje uczestników 

(poprawność językową i muzyczną). Nagrody zostaną przyznane laureatom pierwszych trzech 

miejsc. Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Publiczności, Grand Prix i nowa Nagroda 

Autorska (temu uczestnikowi, który zaprezentuje najlepiej stworzoną przez siebie piosenkę). 
  

Informacje dodatkowe: 

Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Festiwalu i zastrzega sobie 

prawo do publikacji nagrań dźwiękowych lub filmowych prezentacji festiwalowych uczestników. 

 - Zgłoszenie szkół lub innych ośrodków edukacyjnych do Festiwalu jest jednoznaczne ze zgodą 

dyrekcji, nauczycieli i rodziców na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 

wyłącznie w celu prawidłowego przebiegu Festiwalu - pisemna zgoda każdego z uczestników na 

Klauzuli Informacyjnej*. 

 - Zgłoszenie osób prywatnych jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych uczestników wyłącznie w celu prawidłowego przebiegu Festiwalu. (Zgłoszenia osób 

niepełnoletnich dokonuje rodzic lub opiekun prawny) - pisemna zgoda każdego z uczestników na 

Klauzuli Informacyjnej*. 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 

Ogłoszenie wyników IX Europejskiego Festiwalu Piosenki Esperanckiej nastąpi 12 września 2021 r. 

w czasie Koncertu Laureatów w Centrum na Przedmieściu (Wrocław ul. Prądzyńskiego 39A) lub 

online. Nagrody zostaną wysłane po tym terminie (z uwzględnieniem obostrzeń z powodu pandemii).   

 
*Klauzula Informacyjna znajduje się na stronie www.ecem.com.pl w zakładce po prawej stronie Programy 

Cykliczne nacisnąć Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej 

http://www.ecem.com.pl/

