
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN                                                                                                   

XIX Regionalny Festiwal Wokalny „ Warta – Song” 

 

I. Organizatorzy 

  -  Burmistrz  Miasta i Gminy Działoszyn  

  -  Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie 

 

II. Honorowy patron festiwalu:                               

- Cementownia „ Warta” S.A. w  Trębaczewie 

 

III. Sponsorzy festiwalu  

- Cementownia „ Warta” S.A. w  Trębaczewie 

- Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn 

- Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 

 

IV.  Cele imprezy  

1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów. 

2. Promowanie laureatów konkursu. 

3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych 

i nauczycieli muzyki. 

 

V.  Termin, miejsce i charakter Festiwalu 

Festiwal odbędzie się w dniu 9.04.2022 r. (sobota)  godz. 16. 00 w sali widowiskowej 

MGDK w Działoszynie ul. Narutowicza 26 A. Festiwal jest imprezą o charakterze 

regionalnym. 

 

Harmonogram Festiwalu 

– zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 marca 2022 r.    

Zgłoszenie do konkursu następuje drogą elektroniczną: wypełnioną kartę zgłoszenia, klauzulę 

informacyjną oraz oświadczenie przesyłamy na adres: julita@mgdkdzialoszyn.pl   

-  w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń możliwe jest przeprowadzenie przesłuchań                                                                                  

– koncert finałowy w budynku MGDK, odczytanie werdyktu jury, wręczenie nagród                              

 

VI.  Uczestnicy 

1. Wyłącznie soliści typowani przez: domy, ośrodki i kluby kultury, szkoły, oraz inne 

placówki. 

2. Uczestnicy podzieleni będą na trzy grupy wiekowe: 



10 – 13 lat    

14 – 16 lat  

17 – 21 lat  (o przydziale solisty do danej kategorii decyduje rok urodzenia) 

w festiwalu nie mogą brać udziału laureaci poprzedniej edycji z 2021 r. (Grand 

Prix, I miejsca).  

 

VII.   Główne zasady uczestnictwa 

 

   1. Podczas finału każdy wykonawca prezentuje 1 polską piosenkę. 

   2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki.     

   3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy. 

   4.  Braki w dokumentach lub niepodpisane dokumenty dyskwalifikują uczestnika. 

   5. Przesłanie dokumentów oraz akredytacji po wyznaczonym terminie dyskwalifikują 

uczestnika. 

 

VIII.    Ocena i nagrody 

 

       Jury oceniające  solistów, będzie brało pod uwagę następujące kryteria: warsztat 

wokalny, interpretację piosenek, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.   

      W wyniku oceny jury przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej, dwa wyróżnienia 

spośród wszystkich uczestników festiwalu oraz nagrodę Grand – Prix Festiwalu.               

Jury zastrzega sobie inny podział nagród np. w przypadku bardzo małej liczby 

uczestników w danej grupie. 
 

W jury zasiądą m.in.:  

Karolina Egeman - Wokalistka, trenerka wokalna, certyfikowana instruktorka zajęć w 

Studio Piosenki "Metro". Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Brała udział w wielu kursach i warsztatach zarówno wokalnych, jak i 

teatralnych m.in. warsztaty amerykańskiej metody śpiewu Speech level singing, warsztaty 

duńskiej metody pn. Kompletna Technika Wokalna, warsztaty prowadzone przez znanych 

artystów takich jak Krystyna Prońko, Paweł Serafiński. Ukończyła klasę o profilu aktywności 

twórczej, gdzie zdobyła wiedzę w zakresie edukacji artystycznej.  

Robert Madziarz – Rob Gitarnik 

Gitarzysta, wokalista, kompozytor, producent muzyczny, muzyk sesyjny. Laureat nagrody w 

kategorii muzyka Plebiscytu Polish Business Network Award London 2016. Na swoim koncie 

wydany album z zespołem Time Square 2002 i kilka singli w latach późniejszych, oraz udział 

w finale Debiuty Opole 2004. Udział w przeglądach i festiwalach ogólnopolskich, wiele 

programów radiowych i telewizyjnych TVP 1. TVP 3, VIVA Polska. Jako muzyk sesyjny 

udziały w studio i na scenie w różnych autorskich projektach muzycznych oraz współpraca z 

zespołami grającymi covery. 

Od 2006 r. działający jako niezależny producent muzyczny w Sound Travel Studio gdzie 

komponuje, nagrywa muzykę, oraz zajmuje się mixem i masteringiem on-line. 

 

  

IX .   Przepisy ogólne 

 1. Wszyscy uczestnicy festiwalu wnoszą akredytację w wysokości 50 zł od osoby.             

Płatne przelewem na nr konta 14 9251 0009 0031 9593 2000 0010. Przelew musi zawierać 

imię, nazwisko uczestnika oraz dopisek Akredytacja Festiwal „ Warta Song”. Przelew musi 

zostać zaksięgowany do dnia 31 marca 2022 r.      



2. Na koncert finałowy uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt 

własny lub instytucji delegującej. 

3. Uczestnik zgłoszony do udziału w konkursie, który z przyczyn losowych nie może 

wziąć w nim udziału, zobowiązany jest do powiadomienia organizatorów o tym 

fakcie najpóźniej 2 dni przed finałem. 

4. Organizator zapewnia nagłośnienie.  

5. Finaliści konkursu zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących pandemii 

Covid 19 oraz przepisów BHP obowiązujących w miejsko Gminnym Domu Kultury               

w Działoszynie  oraz do przestrzegania obowiązującego regulaminu sali i obiektu. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za mienie finalistów pozostawione bez 

nadzoru podczas trwania finału konkursu. Za wszelkie zniszczenia odpowiada 

uczestnik, a jeśli jest niepełnoletni to odpowiedzialność ponosi opiekun lub osoba 

zgłaszająca. 

 7.  Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu. 

 8.  Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu  

       z jury. 

 9. Wszyscy uczestnicy koncertu finałowego zgłaszają się pół godziny przed rozpoczęciem. 

 10. Termin nadsyłania zgłoszeń -  24 marca 2022 r. na adres: 

 

 

MIEJSKO-GMINNY DOM KULTURY 

ul. Narutowicza 26 A 

98 – 355  Działoszyn 

tel.  0 (43)  84 13 541   e-mail : julita@mgdkdzialoszyn.pl tel. 530 712 199 

mailto:julita@mgdkdzialoszyn.pl

