
    R E G U L A M I N 
XVII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU  

PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

„DOZWOLONE DO LAT 19” 

 

 

 

 

Organizatorem festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego  

oraz Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Festiwal 

odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Stargard. 

 

1. Festiwal ma charakter otwarty. 

 

2. Celem festiwalu jest promocja młodych wokalistów, propagowanie polskiej piosenki  

wśród dzieci i młodzieży, umuzykalnianie i konfrontacja dorobku artystycznego  

a także promocja Miasta Stargard. 

 

3. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety oraz zespoły wokalne do 6 osób.  

 
4. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach (decyduje rok urodzenia): 

 

 soliści do 9 lat (2009 i młodsi) 

 soliści od 10 do 12 lat (2008-2006) 

 soliści od 13 do 15 lat (2005-2003) 

 soliści od 16 do 19 lat (2002-1999) 

 zespoły wokalne oraz duety do lat 12 

 zespoły wokalne oraz duety od 13-19 lat 

 

5. W kategorii zespoły wokalne i duety nie dopuszcza się chórków w podkładach mu-

zycznych. 

 

6. Repertuar obejmuje przygotowanie jednej piosenki w języku polskim o dowolnej te-

matyce, stosownej do wieku wykonawcy. Mile widziana jest twórczość własna. 

 
7. Dopuszcza się akompaniament własny (możliwy zespół muzyczny do 3 osób). 

 

8. Jury oceni: interpretację utworów, dobór repertuaru, intonację, dykcję, barwę głosu, 

brzmienie oraz ogólną prezentację sceniczną. 

 



9. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach i finale Festiwalu automatycznie wyrażają zgo-

dę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. 

zm.) Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie rejestracji festiwalu, 

udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku 

utrwalonego w związku z festiwalem do jego i swojej promocji. 

 

10. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Festiwalu zobowiązane są 

do ich ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu. Zobowiązani są także do zagwaran-

towania odpowiedniej liczby opiekunów. 

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE  

 

1. Festiwal składa się z: eliminacji, finałów i koncertu galowego.  

 

2. Eliminacje odbędą się „na żywo” 13.01.2018 roku o godz. 10:00 w Młodzieżowym Do-

mu Kultury w Stargardzie przy ul. Portowej 3 lub poprzez przesłanie nagrania drogą 

elektroniczną w formacie mp3. 

 
3. Osoby uczestniczące w przesłuchaniach „na żywo” wysyłają kartę zgłoszenia na adres:  

imprezy@mdk.stargard.pl z zaznaczeniem na karcie opcji: przesłuchanie „na żywo” do 

05.01.2018 roku. 

 
4. Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w eliminacjach bezpośrednich, o dopuszczeniu 

do finału zdecyduje komisja kwalifikacyjna na podstawie przesłanego materiału  

z nagranym wokalem. Karty zgłoszenia oraz nagranie należy przesłać drogą e-mailową 

do 20.12.2017 roku na adres: imprezy@mdk.stargard.pl W jednym e-mailu należy 

przesłać jednocześnie nagranie oraz kartę zgłoszenia tylko jednego uczestnika. 

 
5. W dniu eliminacji uczestnicy zobowiązani są do posiadania podkładu muzycznego  

na nośniku: pendriver, w formacie mp3 i przekazanie go do akustyka minimum na dwie 

osoby przed prezentacją. 

 
6. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach oraz finale zobowiązani są do posiadania legi-

tymacji szkolnej. 

 
7. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie www.mdk.stargard.pl ; karty wypełnia się wy-

łącznie w formie elektronicznej i należy je odesłać w formacie: word. 

 

8. Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem tytułu utworu oraz autora tek-

stu i muzyki (pełne imię i nazwisko).  
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9. Listę finalistów opublikujemy na naszej stronie www.mdk.stargard.pl dnia 19.01.2018. 

 

10. Zgłoszony repertuar może być zmieniony wyłącznie po sugestii lub za zgodą jury. 

 

11. Uczestnicy, biorący udział we wcześniejszych edycjach festiwalu nie mogą wykonywać 

tego samego repertuaru.  

 
12. Opłata wpisowa dla każdego uczestnika eliminacji wynosi 10 zł od osoby w każdej ka-

tegorii. Wpłatę należy dokonać w dniu eliminacji w sekretariacie MDK Stargard. 

 

13. Opłata wpisowa dla każdego uczestnika finału wynosi 30 zł od osoby w każdej katego-

rii. Wpłatę należy dokonać na konto Towarzystwa Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kul-

tury, Pekao S.A. I O/ Stargard 91 1240 3901 1111 0010 1621 0854 w tytule wpisując 

"Festiwal + imię i nazwisko" np. "Festiwal Anna Kowalska". Wpłaty należy dokonać do 

dnia 16.02.2018 r.  

 

14. Laureaci pierwszych trzech miejsc i laureat nagrody Grand Prix zobowiązani są do 

wzięcia udziału w koncercie galowym XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecię-

cej i Młodzieżowej „Dozwolone do Lat 19”.  

 

15. Najlepszym wykonawcom jury przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe oraz nagrodę 

Grand Prix Festiwalu. Gratyfikacje finansowe będą wypłacane w dniu Festiwalu po 

koncercie laureatów. 

 
16. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 
17. Finał festiwalu odbędzie się 10.03.2018 roku na scenie widowiskowo-kinowej Stargar-

dzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie.  


