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Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród 
dzieci i młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich 
oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej. 

 
1. Organizatorem Festiwalu jest Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach. 

    
2. Uczestnikami Festiwalu mogą być dzieci w wieku od 6 do 16 lat,  występujące jako 
soliści. Uczestnicy konkursu startować będą w trzech kategoriach  wiekowych:  
         klasy I - III 
         klasy IV - VI 
         klasy VII oraz klasy gimnazjalne 
 
Laureaci Festiwalu na koncercie finałowym śpiewać będą przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego. Koncert finałowy podlegać będzie ocenie jury, które wyłoni 
zdobywców poszczególnych miejsc oraz Grand Prix. 
 
3. Festiwal będzie miał następujący przebieg: 
 
ETAP I 
- do 30 marca 2018r. - uczestnicy przygotowują po dwa utwory w języku polskim, 
nagrywają je i przesyłają do Domu Kultury wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Utwory 
powinny być nagrane z własnym akompaniamentem (akompaniator lub półplayback). 
Akompaniament nie może zawierać linii melodycznej Przyjmowane są nagrania dokonane 
na: CD, mp3, również nagrania amatorskie dokonane np. dyktafonem, telefonem 
komórkowym. 
- 20 kwietnia 2018 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przesłuchań 
konkursowych - z podaniem dnia i godziny przesłuchań (na stronie www.dkchwalowice.pl 
oraz drogą e-mailową lub telefonicznie). 
Osoba zakwalifikowana do przesłuchań konkursowych zobowiązana jest do wniesienia 
opłaty eliminacyjnej w wysokości 20 zł, którą należy wpłacić w kasie Domu Kultury w dniu 
przesłuchań. Dokonanie wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do występu.  Za w/w opłatę 
eliminacyjną istnieje możliwość otrzymania  faktury vat – po podaniu danych niezbędnych 
do wystawienia w/w dokumentu. 
 
ETAP II 
7-8 maja 2018r. - przesłuchania konkursowe, 
11 maja 2018r. - ogłoszenie listy finalistów Festiwalu (na stronie www.dkchalowice.pl oraz 
drogą e-mailową lub telefonicznie). 
Każdy uczestnik II etapu otrzyma dyplom za udział w tym etapie Festiwalu. 
 
ETAP III 
- 18 maja 2018r. - próby laureatów z akompaniatorem (fortepian) w Domu Kultury. 
- 24 maja 2018r. - próby laureatów z zespołem muzycznym w Domu Kultury. 
Godziny w/w prób zostaną wcześniej podane. 
Organizator przygotuje aranże wykonywanych utworów, soliście akompaniować będzie 4 
osobowy zespół muzyczny (fortepian, bas, perkusja, gitara). 
- 27 maja 2018r. - koncert finałowy (laureaci wystąpią z zespołem muzycznym), 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na scenie plenerowej w parku przy Domu Kultury 
w Rybniku -Chwałowicach.  
Koncert finałowy podlega ocenie jury, które wyłoni laureatów poszczególnych kategorii. 
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4.  Komisję konkursową powołuje organizator festiwalu. Jury ocenia wg następujących 
kryteriów: 

 dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka, 

 emisja i dykcja, 

 dynamika, 

 frazowanie, 

 ogólny wyraz artystyczny. 
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 
 
5.   W  Festiwalu nie mogą brać udziału ubiegłoroczni laureaci Grand Prix i  I miejsc w   
poszczególnych kategoriach wiekowych. 
 
6.   Instytucje lub osoby fizyczne ponoszą koszty przejazdu. Organizatorzy zapewniają 
poczęstunek dla wszystkich  uczestników Festiwalu (w II etapie).  

 
7.  Nagrane utwory (I etap) powinny być opisane (imię i nazwisko wykonawcy, tytuły 
utworów) i nadesłane pocztą lub e-mailem z dołączoną kartą zgłoszenia w terminie do  
30 marca 2018r. na adres: 
 
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach 
Ul 1 Maja 91B 
44-206 Rybnik 
 
e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com 
 
8.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
 
 
 

 
 
    Organizator 

 
 
 
 

 
 
 

 


