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13 listopada – Nadsyłanie zgłoszeń

- karta z oświadczeniami;
- zdjęcie wykonawcy;
- nagrania video z piosenką konkursową.

15 listopada – Wybór finalistów

18 listopada – Przesłuchania na żywo

27 listopada – Koncert Laureatów

PATRONAT MEDIALNY

INFORMACJE I WARUNKI UCZESTNICTWA

Festiwal skierowany jest do dzieci w wieku 
4-18 lat, mieszkających na terenie 

województwa śląskiego.
W festiwalu mogą wziąć udział

soliści, duety i zespoły.
Instytucja może zgłosić maksymalnie 

3 podmioty wykonawcze. 
Dopuszcza się zgłoszenia prywatne.

Warunkiem udziału jest:
1. Wysłanie karty zgłoszenia.

2. Wysłanie zdjęcia uczestnika
3. Wysłanie nagranego filmiku 

z prezentacją muzyczną . 

Jakość nagrania nie może
podlegać obróbce studyjnej.

Komplet materiałów zgłoszeniowych należy wysłać
poprzez serwer zewnętrzny www.wetransfer.com

na adres e-mail: stokrotkowo@moklazy.pl
do dnia 13.11.2022 r., do godz 23.59

Nagranie wideo powinno być nagrane w rozdzielczości
maksymalnej 1920x1080 pikseli, 

w formacie mp4, mpg,
mov oraz w rozmiarze nie przekraczającym 2GB. 

Każdy podmiot wykonawczy wykonuje tylko
1 dowolny utwór w języku polskim.

KONTAKT:

Tel. Stefania Wróbel - tel. 505 499 155 
stokrotkowo@moklazy.pl 

KATEGORIE WIEKOWE I WYKONAWCZE

Kategorie wiekowe
4-6 lat 7-10 lat    11-13 lat    14-16 lat     17-18 lat

Kategorie wykonawcze
Soliści/Duety/Zespoły

JURY

Komisję Jury stanowią osoby niezwiązane 
z uczestnikami festiwalu. Oceny członków są tajne, 

a werdykty Jury są ostateczne. 
Kryteria oceny:

muzykalność, dobór repertuaru,indywidualne
podejście do interpretacji utworu, poczucie rytmu,

dykcja, ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci festiwalu otrzymają nagrody 
i wyróżnienia. Każdy podmiot wykonawczy który
otrzyma nagrodę jest zobowiązany do udziału w

uroczystej gali wręczenia nagród w dniu 
27.11.2022 r.

w MOK w Łazach, ul. Kościuszki 5, 42 – 450 Łazy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia 
z udziału w Festiwalu zgłoszeń niespełniających

wymogów niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania,

unieważnienia lub przesunięcia terminów
Festiwalu w każdym czasie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu
należy do Organizatora. Sprawy nieobjęte

niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Decyzje Organizatora są ostateczne 
i nie przysługuje od nich odwołanie.
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