
Regulamin

Organizator:  Miejska Strefa Kultury w Łodzi

Realizator: Centrum Twórczości „Lutnia”
 

Życie bez muzyki byłoby smutne, monotonne i przygnębiające. Muzyka 
dodaje nam energii, uspokaja, wzrusza. Przez muzykę możemy wyrazić 
swoje emocje i przekazać je innym. 

Festiwal „Pięciolinia Marzeń" jest dla młodych artystów okazją do odna-
lezienia się w świecie dźwięków, stylów muzycznych oraz emocji, które 
nierozerwalnie łączą się z tą niezwykłą dziedziną sztuki. 

Cele:
 - prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz 
     zespołów wokalnych i instrumentalnych,
 -  promocja młodych talentów,
 -  propagowanie aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wol-
    nego,
  - wymiana doświadczeń.

Uczestnicy :
Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat i zo-
stanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 I    –    7 – 10 lat  (2012 – 2015)
 II    –  11 – 13 lat  (2009 – 2011)
 III   –  14 – 16 lat  (2006 – 2008)
 IV   –  17 – 19 lat  (2003 – 2005)
W przypadku zespołów o zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decy-
duje wiek większości uczestników.

Formy prezentacji :
 -  prezentacje wokalne (soliści i zespoły do 5 osób) 
 -  prezentacje instrumentalne (soliści i zespoły do 5 osób)
 -  prezentacje wokalno-instrumentalne (zespoły do 5 osób)

Warunki  uczestnictwa:
1. Uczestnik Prezentacji wokalnych wykonuje obowiązkowo jedną pio-
 senkę w języku polskim.
2. Utwór muzyczny musi być dostosowany do wieku i możliwości ucze-
 stnika.
3. Wykonawcy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym lub półplay-
 backiem (CD, MD, pendrive).
4. Uczestnik Prezentacji instrumentalnych oraz wokalno-instrumental-
 nych wykonuje jeden utwór (czas trwania do 5 minut): solo, solo 
 z akompaniamentem, zespołowo.
5. Prezentacje instrumentalne dotyczą wykonawców grających na róż-
 nych instrumentach muzycznych, również na klawiszowych instru-
 mentach elektronicznych (typu keyboard).
6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pianino, keyboard (pod-
 czas Finału w formie stacjonarnej w C.T. Lutnia).
7. Za każdą prezentację uczestnik pokrywa opłatę akredytacyjną w wy-
 sokości 30 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiej 
 Strefy Kultury z adnotacją Pięciolinia Marzeń 2022 (Miejska Strefa 
 Kultury; 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2a, 
 NIP 727-285-37-43, numer konta 06 1560 0013 2028 0050 0106 
 1004).
8. Uczestnictwo w Konkursie Finałowym jest bezpłatne.
9. Warunkiem zakwalifikowania się do Festiwalu jest przesłanie nagra-
 nia, czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, potwierdzenia wpłaty 
 akredytacji w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 r. na adres 
 mailowy: piecioliniamarzen@bok.lodz.pl 
10. Podczas Konkursu Finałowego każdemu niepełnoletniemu uczestni-
 kowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona osoba przez 
 rodzica).
11. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
12. Uczestnicy, instruktorzy i opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia 
 ankiety ewaluacyjnej. 
13. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na rejestrację ich prezentacji 
 oraz na wykorzystanie nagrań przez organizatora bez roszczeń finan-
 sowych z tym związanych. 
14. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i roz-
 powszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach pod-
 czas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany 
 wyłącznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych 
 oraz na stronach internetowych MSK.
15. Uczestnicy oświadczają, że wykonywane przez nich utwory muzyczne 
 nie podlegają opłacie z tytułu praw autorskich, producenckich, wyko-
 nawczych lub opłaty te zostały/zostaną przez nich uregulowane. 

Wymagania dotyczące realizacji nagrań:
1.  Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: ka-
 mera, telefon, tablet (w formacie MP4 - najlepiej HD, 1280x720, kodek 
 MP4).
2.  Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia, w postaci jednego 
 ujęcia, w układzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek inge-
 rencja w realizację wideo (podkładanie playbacku pod obraz, stoso-
 wania różnych filtrów).
3.  Nagranie nie może pochodzić z koncertu, pokazu scenicznego, na-
 grania studyjnego, na którym miała miejsce realizacja dźwięku.
4.  Prezentowana piosenka musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także 
 podkład lub akompaniament własny.
5.  Opis przesłanego filmu musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, 
 kategorię wiekową, tytuł wykonywanego utworu oraz nazwisko autora 
 tekstu i kompozytora muzyki.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestnika, 
 którego film z nagraną prezentacją z powodów technicznych (tj. uszko-
 dzony plik, słabo słyszalny wokal) uniemożliwi jury ocenę.

Przebieg konkursu:

 Eliminacje

 4- 22 kwietnia 2022
 1. Nadsyłanie kart zgłoszeń, potwierdzenia opłaty akredytacyjnej 
   i nagrań na adres mailowy:  (Pliki piecioliniamarzen@bok.lodz.pl
   muzyczne z prezentacją wykonawcy najlepiej wysłać na w/w adres 
   e-mailowy.)
 2. Karta zgłoszenia uczestnika musi być wypełniona czytelnie, najle-
   piej drukowanymi literami i muszą być w niej zawarte wszystkie
   informacje dotyczące uczestnika Festiwalu i jego opiekuna.

 6 maja 2022 
 informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu - Konkursu Finało-
 wego. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu - Konkursu Finałowego 
 zostanie zamieszczona na stronie festiwalu www.fkm.lodz.pl oraz na 
 bok.lodz.pl

 13 maja 2022
 g.16.00-19.00 warsztaty wokalne
      ilość miejsc ograniczona, zapisy uczestników:  
     tel. (42) 652-62-27, 
     mailowo: piecioliniamarzen@bok.lodz.pl
            
 14 maja 2022 MSK filia CT Lutnia ul. Łanowa 14
 g. 11.00  -  Konkurs Finałowy uczestników II etapu (stacjonarnie)
 g. 12.30  -  obrady jury / impreza towarzysząca (stacjonarnie)
 g. 14.00  -  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
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http://piecioliniamarzen@bok.lodz.pl


Centrum 

Twórczości 

LUTNIA

ul. Łanowa 14

tel. 42 652 62 27

www.bok.lodz.pl

lutnia@bok.lodz.pl

  
Kryteria oceny i nagrody:
1. Występy oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
2. Jury bierze pod uwagę: dobór repertuaru dostosowany do wieku i moż-
 liwości wykonawcy, poziom wykonania, muzykalność oraz ogólny wy-
 raz artystyczny.
 3. Mile widziana jest indywidualność i własna interpretacja utworów.
4. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe 
 i dyplomy, które będą do odebrania (w CT Lutnia) w terminie 30 dni od 
 dnia opublikowania wyników konkursu. 

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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