
VI Powiatowy Festiwal Piosenki Estradowej „Kryształowy Kos” 

REGULAMIN 
 

1. Organizatorem VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Estradowej jest Miejski Dom Kultury  

w Łaziskach Górnych. 
 

2. Festiwal obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu mikołowskiego.  
 

3. Celem festiwalu jest : 

- dawanie szansy rozwoju artystycznego młodzieży uzdolnionej wokalnie 

- rozbudzanie aktywności twórczej młodych wokalistów 

- stwarzanie możliwości prezentacji i promocji młodych talentów na forum powiatu  

i poza nim. 
 

4. Warunki udziału: 

- festiwal jest przeznaczony dla solistów - wokalistów w wieku 15–25 lat 

- uczestnicy festiwalu muszą być mieszkańcami powiatu mikołowskiego lub być 

uczniami/wychowankami szkół znajdujących się na terenie powiatu mikołowskiego 

- każdy uczestnik prezentuje dwa utwory w języku polskim o charakterze piosenki 

estradowej 

- podkłady muzyczne (półplaybacki) powinny być nagrane wyłącznie na płytach CD. 

Płyty należy czytelnie opisać, podając swoje imię i nazwisko oraz tytuły piosenek. 

Należy je dostarczyć akustykowi na minimum jedną godzinę przed rozpoczęciem 

festiwalu. Dopuszcza się również akompaniament instrumentalny oraz zespołowy (do 

4 osób) 

- zdobywcy „Kryształowego Kosa” z lat ubiegłych są wykluczeni z rywalizacji 

festiwalowej. 
 

5. VI Powiatowy Festiwal Piosenki Estradowej „Kryształowy Kos” odbędzie się  

9 maja 2014 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK w Łaziskach Górnych. 

Próby mikrofonowe odbędą się tego samego dnia w godz. 15.30–16.40. 
 

6. Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona oceny wg następujących 

kryteriów: 

- emisja głosu, dykcja, intonacja  

- dobór repertuaru 

- akompaniament (podkład muzyczny) 

- ogólny wyraz artystyczny. 

Uwaga! Jury zwróci szczególną uwagę i doceni elementy twórczości własnej, np. słowa, 

muzykę, akompaniament. 
 

7. Po zakończeniu przesłuchań festiwalowych jury wyłoni spośród uczestników zdobywcę 

„Kryształowego Kosa”, przyzna II i III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia. Każdy z 

uczestników otrzyma dyplom za udział w festiwalu. 

Pula nagród rzeczowych wynosi 2 000,00 zł, a o jej podziale decyduje organizator. Ponadto 

wszyscy laureaci zostaną zaprezentowani podczas Świętojańskich Dni Łazisk 14 czerwca 

2014 r. oraz będą zaproszeni do udziału w bezpłatnych warsztatach wokalnych 

zorganizowanych przez MDK. 
 

8. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje wstępne, które 

odbędą się 5 maja 2014 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK w Łaziskach Górnych. 

Informacja o wyniku eliminacji zostanie zamieszczona na stronie MDK www.mdk.laziska.pl 

we wtorek, 6 maja 2014 r. Jury może ograniczyć prezentację do wykonania tylko jednej 

piosenki. 
 

9.  Czytelnie wypełnioną „kartę zgłoszenia” należy przesłać pocztą na adres: 

Miejski Dom Kultury, ul. Świerczewskiego 2, 43-170 Łaziska Górne 

lub na adres e-mail: mdk@mdk.laziska.pl 

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 30.04.2014 r. 
------------------------------------------------ 

Wszelkich informacji udziela kierownik artystyczny MDK – Tadeusz Wita pod nr. tel. 

32 224 10 33 lub tel. kom. 600 353 206. 

  

http://www.mdk.laziska.pl/
mailto:mdklaziska@wp.pl


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Estradowej 

„Kryształowy Kos” 

Łaziska Górne 2014 

 

 

1. Imię i nazwisko wokalisty ........................................................................................................ 

2. Adres, nr tel., e-mail 

....................................................................................................................................................... 

3. Program występu (tytuł utworu, autor muzyki, tekst) 

1. .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

4. Rodzaj akompaniamentu .......................................................................................................... 

5. Skład zespołu (wypełnić w przypadku zespołu akompaniującego) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

6. Dotychczasowe osiągnięcia 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 
Oświadczenie: 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie będę rościć żadnych praw z tytułu publikacji w środkach 

masowego przekazu mego nazwiska oraz utworów wykonywanych przeze mnie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora festiwalu moich danych osobowych 

wykorzystywanych do celów promocyjno-organizacyjnych. 

 

 

        ........................................................ 

                    
podpis osoby zgłaszającej 

                                                                                                                                    lub pełnoletniego prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu festiwalu. 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                    
podpis osoby zgłaszającej 

                                                                                                                                    lub pełnoletniego prawnego opiekuna 


