
                                                   REGULAMIN 

 XIII WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU MUZYKI I TAŃCA 

LĘDZINY 2017 

„Na talent nie ma rady” 
 

Celem Festiwalu jest stworzenie możliwości młodzieży szkolnej wymiany doświadczeń w działalności artystycznej. 

Naturalna rywalizacja może z pewnością podnieść poziom ambicji i aspiracji młodych artystów, a – co za tym idzie – także 

skłonić do dalszych poszukiwań i podnoszenia jakości ich pracy. Nie powinna jednak przesłonić radości  obcowania z muzyką            

i tańcem. Niech to będzie wielkie święto muzyki i tańca, zbliżające młodzież wszystkich szkół i miejscowości naszego 

województwa, pomagające przy tym zacieśniać więzi i nawiązywać przyjaźnie. 

             Oficjalnym hymnem Festiwalu jest piosenka „Na talent nie ma rady” napisana przez Krzysztofa Maciejowskiego 

(muzyka) i Wojciecha Golca (słowa), a wykonywana przez zespół STARANOVA ORKIESTRA. 

 

1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach przy 

współudziale i pomocy Starostwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego oraz Urzędu 

Miasta w Lędzinach. Burmistrz Miasta, Pani Krystyna Wróbel, objęła Festiwal 

Honorowym Patronatem.  
2. Festiwal odbędzie się w dniach 29 - 30.05.2017r. w sali widowiskowej “Piast”            

ul. |Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Pierwszy dzień przesłuchań przeznaczony jest dla 

tancerzy, a drugi dla wokalistów i zespołów muzycznych. Początek przesłuchań 

konkursowych przewidujemy  od godz. 8
30

. 

3. Do udziału w Festiwalu zapraszamy wykonawców z gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, a także z ośrodków kultury województwa śląskiego 

reprezentowanych przez młodzież od 13 do 20 roku życia (uczniowie gimnazjum             

i szkoły średniej). 

4. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły, chóry i grupy taneczne wg następujących 

kategorii: 

* soliści – wokal lub taniec 

* zespoły wokalne  w tym również chóry 

* zespoły wokalno – instrumentalne  

* zespoły taneczne: 

- tańca nowoczesnego 

- tańca sportowego z przyborem 

- tańca towarzyskiego 

- break dance. 

5.  Uczestnicy w dniu muzycznym  przygotowują dwa utwory (ok. 10 minut).                             

W przypadku zespołów tanecznych dwie miniatury taneczne o łącznym czasie trwania 

do 7 minut lub wiązankę taneczną. 

a) tancerze soliści przygotowują jeden układ o czasie trwania do 4 minut. 

6. W przypadku zespołów wokalno – instrumentalnych nie dopuszcza się play – backu. 

7. Organizator zabezpiecza pełne nagłośnienie i obsługę techniczną. 

8. Gitarzyści elektryczni proszeni są o zabranie własnego nagłośnienia (piece). 

9. Wykonawcy korzystający z nagrań na płytach zobowiązani są umieścić na płycie CD 

utwory w kolejności wykonania i przesłać ją razem z Kartą Zgłoszenia Uczestnika 

na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny. Należy 

wcześniej sprawdzić jakość nagrania. 

10. Wszyscy wykonawcy wraz z przesłanym zgłoszeniem zobowiązani są zgłosić 

organizatorom ewentualne dodatkowe  potrzeby techniczne. 

11. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przysłanie Karty Zgłoszenia Uczestnika 

(dla każdego solisty/zespołu z osobna) do 19.05.2017 r. na adres mokledziny@o2.pl 

(lub pocztą tradycyjną w przypadku wysyłania płyt CD). Decyduje data wpływu do 

siedziby organizatora  tj do dnia 19.05.2017r. Karty umieszczone są  w dokumentach 

Festiwalu. Karty uczestnictw  można także  pobrać na stronie: www.mokledziny.pl. 

12.Dojazd na Festiwal na koszt własny – organizator nie zwraca żadnych kosztów. 

http://www.mokledziny.pl/


13. Termin Koncertu Laureatów przewidziany jest  na dzień 13 czerwca 2017 r. godz. 

18:00.  

14.Występy oceniać będzie Jury złożone z niezależnych specjalistów. Ocena Jury jest 

ostateczna i niepodważalna.  

15.Wyniki zmagań konkursowych będą dostępne na stronie www.mokledziny.pl. dnia  

01.06.2017r. Laureaci – zdobywcy  zostaną powiadomieni również  telefonicznie. 

16. Nagrody przewidziano we wszystkich kategoriach z zastrzeżeniem, że ostateczne zdanie 

o ich rozdziale należy do Jury Festiwalu.  

17. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne- nie podlegają dyskusji. 

18. Każdy z uczestników oceniany jest za cały swój występ wg kryteriów zawartych                   

w Karcie Oceny Uczestnika. 

19. Jeżeli Jury uzna za stosowne wprowadzić modyfikację kryteriów, może tego dokonać 

przed rozpoczęciem Festiwalu informując o tym fakcie uczestników. 

20. Każdy Juror ocenia w skali 0 – 6 pkt w obrębie każdego z kryteriów. 

21. O klasyfikacji końcowej uczestnika decyduje suma punktów uzyskana od wszystkich 

Jurorów.     

22.W tygodniu poprzedzającym Festiwal organizator udostępni harmonogram występów na 

stronie www.mokledziny.pl. Indywidualne potrzeby w tym zakresie należy konsultować                      

z organizatorami. 

23.Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest jednoczesną akceptacją 

postanowień regulaminu festiwalu. 

24.Zaakceptowanie Regulaminu, warunków w nim zawartych  i udział w Festiwalu 

oznaczają zgodę uczestników na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

Festiwalu oraz możliwość publikacji własnego wizerunku w mediach (strony 

internetowe, prasa).  

25. Przebywający na sali uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do takiego zachowania, które 

nie zakłóci występów oraz pracy komisji. 

Uczestników, którzy się temu nie podporządkują organizatorzy – na wniosek Jury – 

mogą poprosić o opuszczenie sali. 

W szczególnych przypadkach naruszenia regulaminu Jury może zdyskwalifikować 

uczestników. 

26. Szczegółowych informacji  udziela sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury                           

w Lędzinach tel./fax 32 326-78-33, e-mail: mokledziny@o2.pl. 

     oraz Józef Domaradzki (604 628 121), e-mail jdomaradzki@gmail.com. 

 
          Uwagi końcowe. 

W części tanecznej każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch solistów. 
Jeżeli w szkole działa zespół, któremu trudno wybrać kategorię, prosimy o indywidualne konsultacje.  
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