
Wojewódzki Festiwal MUZYCZNE
PORTRETY 

– malarstwo i muzyka – 
BOGUSŁAW MEC 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

I. ORGANIZATOR: 

Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź,  
tel. (42) 633-98-00 

II. CELE FESTIWALU: 

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Bogusława
Meca. 
2. Promocja utalentowanych wykonawców i muzyków. 
3. Inspirowanie do własnych poszukiwań artystycznych. 
4. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez bezpośredni kontakt
z wartościowymi utworami muzycznymi. 
5. Konfrontacja i integracja międzypokoleniowa amatorskiego
środowiska muzycznego z województwa łódzkiego. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Festiwal odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 
˗ 10 – 16 lat 
˗ 17 – 24 lat 
˗ 25+ 
2. W każdej z kategorii Festiwalu mogą wziąć udział artyści
amatorzy: soliści, duety, grupy wokalne do 10 osób z
województwa łódzkiego.  
3. Każdy uczestnik, duet lub grupa prezentuje 1 utwór z
repertuaru Bogusława Meca. 
4. Czas wykonania utworu nie powinien przekroczyć 5 minut. 



5. Dla biorących udział w konkursie osób  
niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis  
rodziców lub opiekunów, który należy złożyć na  
karcie zgłoszenia. 
6. Warunkiem uczestnictwa w Wojewódzkim  
Festiwalu MUZYCZNE PORTRETY – malarstwo  
i muzyka jest przesłanie czytelnie i prawidłowo  
wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 31.08.2018 r. 
7. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie
www.ldk.lodz.pl 
8. Uczestnicy mogą wykonać utwór a cappella, z towarzyszeniem
akompaniatora (dowolny instrument we własnym zakresie)  
lub z podkładem muzycznym przygotowanym wcześniej na
nośniku CD, pendrivie. Podkład należy przesłać do 31 sierpnia
2018 na maila: s.fratczak@ldk.lodz.pl lub przesłać na adres
pocztowy Łódzkiego Domu Kultury: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź 
9. Repertuar zgłoszony do Festiwalu nie podlega zmianie.  

VI. JURY I KRYTERIA OCENY: 

1. Jury będzie oceniać walory głosowe, własną interpretację,
dobór repertuaru, muzykalność, ogólny wyraz artystyczny. 
2. Jury przyzna nagrody pieniężne w czasie Gali Finałowej oraz
nagrody dodatkowe – nagranie utworu w profesjonalnym studiu
Radia Łódź, udział w warsztatach prowadzonych przez opiekuna
artystycznego festiwalu, zaprezentowanie minirecitalu w TVP 3,
profesjonalna sesja zdjęciowa 
3. Organizator zaprosi do współpracy mentora, który obejmie
opieką merytoryczną uczestników festiwalu. Organizator zaprosi
do tegorocznego festiwalu i kolejnych edycji: Elżbietę
Zapendowską, Michała Wiśniewskiego, Katarzynę Nosowską,
Marka Piekarczyka, Muńka Staszczyka, Justynę Steczkowską.  
4. Zdobywcy I nagrody w kolejnej edycji Festiwalu mogą wystąpić
z recitalem. 
5. Decyzje jury są ostateczne. 
6. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania  
poszczególnych nagród z każdej z kategorii.  



VII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

1. Profesjonalną scenę. 
2. Sprzęt nagłaśniający i obsługę elektro-akustyczną. 
3. Salę prób. 

VIII. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Udział w Festiwalu jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza
akceptację regulaminu. 
2. Organizator nie pokrywa kosztów transportu i wyżywienia.  
3. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych na potrzeby Festiwalu oraz zgodę na
wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby promocji
projektu na wybranych polach eksploatacji: strony www ŁDK,
serwisy społecznościowe, TV, prasa, radio, internet oraz na
działania promocyjne ŁDK. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania  
i filmowania prezentacji muzycznych.  
5. Uczestnicy wyrażają zgodę powierzenia organizatorowi prawa
do nieodpłatnego wykorzystania transmisji i rejestracji ich
występu. 
6. Niezastosowanie się do któregoś z punktów w regulaminie
powoduje dyskwalifikację. 
7.Festiwal odbędzie się 19 września 2018.  
6. Karta zgłoszenia w załączniku nr. 1 

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych ze strony ŁDK:  

Sandra Frątczak,  
tel. 504 941 503, e-mail: s.fratczak@ldk.lodz.pl 


