
Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny 
„Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” 

w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich 2012. 
 
 

 
 
 
 

Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 

23-24 marca 2012. 
 
 

1. Organizatorzy: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Stowarzyszenie Kameleon 
ul. Długa 42, 95 - 100 Zgierz, 
tel/fax: 42 719 08 52,  
e-mail: mdkzgierz@o2.pl  
www.mdk.miasto.zgierz.pl  

 
2. Cel: 

•••• prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, duetów i solistów 
•••• wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży 
•••• promowanie dziecięcej twórczości artystycznej 

 
3. Termin i miejsce:  

•••• 23.03.2012 r. - Przesłuchania festiwalowe  
   Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42  

•••• 24.03.2012 r. - Warsztaty wokalne dla wszystkich  uczestników  
                         Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42 

        - Koncert Laureatów Festiwalu  
             Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, ul. Długa 42  

 
4. Kategorie: 

•••• Soliści (możliwość chórków): 
6 - 10 lat             (roczniki 2002 - 2006) 
11 - 15 lat           (roczniki 1997 - 2001) 
powyżej 16 lat   (roczniki 1996 i wcześniejsze) 

 
•••• Zespoły wokalne (8 mikrofonów): 

6 - 10 lat             (roczniki 2002 - 2006)  
11 - 15 lat           (roczniki 1997 - 2001) 
powyżej 16 lat    (roczniki 1996 i wcześniejsze) 

 
5. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa: 

•••• W Festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły. 
•••• Zgłoszenie uczestników do konkursu następuje poprzez rejestrację internetową  jednego utworu (który 

prezentowany będzie podczas przesłuchań festiwalowych) na stronie organizatora - MDK. (Zgłoszenie 
powinno zawierać  m.in. następujące dane: nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty;  ilość osób w zespole; 
wiek/kategoria wiekowa; tytuły utworów, autora tekstu i muzyki; nazwa i dane teleadresowe placówki lub 
osoby zgłaszającej; imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym i adresem mailowym). 
Proszę podać szczegółowe wymagania techniczne; ilość mikrofonów (max 8), odtwarzacz CD itp. 

•••• Termin rejestracji: od 2 listopada 2011 do 16 stycznia 2012. 



•••• Spośród nadesłanych zgłoszeń jury zakwalifikuje uczestników przesłuchań festiwalowych.  
•••• Lista zakwalifikowanych uczestników opublikowana zostanie na stronie organizatora - MDK najpóźniej 

do dnia 23 stycznia 2012. 
•••• Zakwalifikowanych uczestników obowiązuje opłata akredytacyjna w wysokości 20 zł od osoby / zespoły 

powyżej 5 osób opłata akredytacyjna stała 100 zł. W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewnione 
warsztaty wokalne z profesjonalistą oraz słodki poczęstunek i napoje. W przypadku nieobecności 
podczas warsztatów w drugim dniu festiwalu, organizatorzy nie zwracają kosztów akredytacji. 

•••• Wpłaty należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Kameleon, ul. Długa 42, 
NR: 43878300040018803020000001 z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Młodych 
Bajanie”.  

•••• Podczas przesłuchań uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch piosenek: 
jednej dowolnej i drugiej obowiązkowo z wybranej płyty festiwalowej.  

•••• Utwory z płyt festiwalowych można odsłuchać na stronie organizatora – MDK. 
•••• Uczestnicy, po wybraniu z płyt festiwalowych, utworu do prezentacji podczas Festiwalu mogą poprosić 

o przesłanie podkładu wybranego utworu lub zakupić wybraną płytę z piosenkami i aranżacjami 
w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, lub zamówić przesyłkę telefonicznie bądź 
mailowo (wówczas koszt wysyłki pokrywa zamawiający). Ceny płyt festiwalowych ze śpiewnikami:   
„W śpiewie moc ‘2010” - 15 zł;   
„Na fali uczuć ‘2008” - 15 zł;   
„Płyta ró żowa ‘2006” - 15 zł;  
„Płyta  zielona ‘2004” - 8 zł. 
Istnieje możliwość odsłuchania piosenek z płyt na stronie www.mdk.miasto.zgierz.pl . 

•••• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu.  
•••• Istnieje możliwość samodzielnego zamówienia noclegu i wyżywienia w miejscach/hotelach np.:  

- Ośrodek Szkoleniowy PCK w Zgierzu:  ul. Pułaskiego 54, tel. 42 716 20 06;  
- Raj: ul. Dąbrowskiego 19,  Zgierz, tel. 42 715 09 00; 
- Bar Myśliwski:  ul. Ks. Popiełuszki 9, Zgierz,  tel. 42 716 31 68; 
- Bar Express: ul. Długa 63/67, Zgierz, tel. 42 716 24 73. 
 

6. Punktacja i nagrody: 
•••• Jury ocenia występy w skali od 1 do 10 punktów za każde wykonanie  utworu. 
•••• Ocenie podlegać będą: warunki głosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny i  ciekawa 

interpretacja. 
•••• Oceny członków jury są tajne. 
•••• Werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
•••• Jury przyzna Grand Prix Festiwalu, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
•••• Organizator przewiduje również  dodatkową nagrodę  za najciekawszą interpretację piosenki zespołów 

wokalnych MDK(Sposób na Nudę, Metamorfozę…). 
•••• W razie nieobecności laureata w drugim dniu Festiwalu nagroda i dyplom mogą zostać przesłane pocztą 

na koszt odbiorcy (w przypadku nagrody finansowej -  przekazem pocztowym). 
•••• Wszyscy uczestnicy przesłuchań festiwalowych otrzymują dyplomy za udział. 

 
7. Postanowienia końcowe: 

•••• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych 
podczas Festiwalu w celach promujących Festiwal.  

•••• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. 
•••• Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów. 

 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 



 

Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny 
„Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie” 

w ramach Zgierskiego Festiwalu Sztuk Wszelakich 2012. 
 
 
 

 
 
 

Regulamin 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

29 lutego 2012. 
 
 
 
 
TEMAT: „Moja miejscowo ść na kartce pocztowej Kameleona” 
 

- ZAPROŚ KAMELEONA DO SWOJEJ MIASCOWO ŚCI 
- ZAPROJEKTUJ KARTK Ę POCZTOWĄ Z TWOJĄ MIEJSCOWOŚCIĄ 
- WYPROMUJ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ 
- OBEJRZYJ PRACE INNYCH OSÓB W INTERNECIE 

 
1. Organizatorzy: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon 
ul. Długa 42, 95 - 100 Zgierz, 
tel/fax: 42 719 08 52,  
e-mail: mdkzgierz@o2.pl 
www.mdk.miasto.zgierz.pl 
 

2. Ogólne cel konkursu: 
• konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci i młodzieży, 
• wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia 

plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z najlepszych nadesłanych prac, 
• promocja twórczości dzieci i młodzieży, 
• promocja miejscowości, z których pochodzą uczestnicy konkursu, 
• promocja powiatu zgierskiego w Polsce, 
• promocja województwa łódzkiego w Polsce. 
 
3. Terminy: 

� Termin nadsyłania prac upływa dn. 1 lutego 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).  
� Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie organizatora – MDK. 
� Wystawa nagrodzonych prac tylko on-line opublikowana zostanie najpóźniej w dniu 29 lutego 

2012 r. Adres publikacji prac dostępny będzie na stronie organizatora - MDK 
www.mdk.miasto.zgierz.pl. 

� Organizator zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom do 31 marca 2012 r. 
 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
� Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 5 do 25 lat. 
� Prace będą oceniane i nagradzane według następujących kategorii wiekowych: 

5 - 6 lat, 7 - 9 lat, 10 - 14 lat, 15 - 19 lat, 20 – 25 lat. 
� Wykonanie, format i tematyka prac: 

- Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę wykonaną dowolnie wybraną techniką.  



- Format prac - A4 
- Nadesłanych prac prosimy nie zginać i nie oprawiać. 
- Tematyka prac powinna być związana z miejscowością, z której pochodzi uczestnik 
konkursu. Można zobrazować architektur ę, przyrodę lub inne tematy charakterystyczne dla 
danej miejscowości, takie które uczestnicy chcieliby widzieć na pocztówkach ze swojej małej 
ojczyzny.  

� Każda praca powinna zawierać kart ę informacyjną, trwale zamocowaną na odwrocie, lub praca 
powinna być opisana na odwrocie, ale z zachowaniem wszystkich danych z karty informacyjnej. 
Niezbędne dane, którymi należy opatrzyć pracę to:  
- tytuł pracy  
- imię, nazwisko, wiek autora, 
-  dokładny adres z kodem pocztowym, telefon oraz mail autora lub rodzica/opiekuna, lub placówki 
rekomendującej pracę, 
- jeśli pracę składa placówka – dodatkowo imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod kierunkiem 
którego praca została wykonana. 
UWAGA! - Prace niewłaściwie opisane nie będą oceniane przez komisję. 

� Organizatorzy pobierają opłatę akredytacyjną za udział:  
Osoby indywidualne – 15 zł  
Placówka/szkoła – 40 zł (bez względu na ilość prac nadesłanych w jednej przesyłce) 
Wpłaty należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Kameleon, ul. Długa 42, NR: 
43878300040018803020000001 z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych 
Bajanie”. Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz z pracami. 

� Prace należy przesłać pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie 
Kameleon, ul. Długa 42, 95-100 Zgierz, z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych 
Bajanie”. 

 
5. Komisja: 

Komisja składać się będzie z profesjonalistów - artystów plastyków. Skład jury powołują organizatorzy. 
 

6. Nagrody: 
� Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Organizator przewiduje również 

dodatkową nagrodę finansową do rozdysponowania przez jury wśród laureata lub laureatów. 
� Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą (w przypadku nagrody finansowej -  przekazem 

pocztowym do dorosłych uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników niepełnoletnich). 
� Najlepsze prace opublikowane zostaną w internecie w dniu 29 lutego 2012 roku – adres publikacji 

prac dostępny będzie na stronie organizatorów www.mdk.miasto.zgierz.pl. 
 

7. Uwagi końcowe: 
� Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. 
� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez 

konieczności wypłacania honorariów autorom. 
� Werdykt komisji jest ostateczny - nie przysługuje od niego odwołanie. 
� Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w regulaminie. 
� Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 


