
Regulamin

Organizator:  Ba³ucki Oœrodek Kultury w £odzi

Realizator: Centrum Twórczoœci „Lutnia"  Ba³uckiego Oœrodka Kultury
 

¯ycie bez muzyki by³oby smutne, monotonne i przygnêbiaj¹ce. Muzyka 
dodaje nam energii, uspokaja, wzrusza. Przez muzykê mo¿emy wyraziæ 
swoje emocje i przekazaæ je innym. 

Festiwal „Piêciolinia Marzeñ" jest dla m³odych artystów okazj¹ do odna-
lezienia siê w œwiecie dŸwiêków, stylów muzycznych oraz emocji, które 
nierozerwalnie ³¹cz¹ siê z t¹ niezwyk³¹ dziedzin¹ sztuki. 

Cele:
- prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz 
  zespo³ów wokalnych i instrumentalnych,
-  promocja m³odych talentów,
- propagowanie aktywnych i kreatywnych form spêdzania czasu wol-
  nego,

 - wymiana doœwiadczeñ.

Uczestnicy :
Festiwal adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y w wieku od 7 do 19 lat i zo-
stanie przeprowadzony w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:

I  –    7 – 10 lat  (2011 – 2014)
II   –  11 – 13 lat  (2008 – 2010)
III  –  14 – 16 lat  (2005 – 2007)
IV  –  17 – 19 lat  (2002 – 2004)

W przypadku zespo³ów o zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decy-
duje wiek wiêkszoœci uczestników.

Formy prezentacji :
-  prezentacje wokalne (soliœci i zespo³y do 5 osób) 
-  prezentacje instrumentalne (soliœci i zespo³y do 5 osób)
-  prezentacje wokalno-instrumentalne (zespo³y do 5 osób)

Warunki  uczestnictwa:
1. Uczestnik Prezentacji wokalnych wykonuje obowi¹zkowo jedn¹ pio-

senkê w jêzyku polskim.
2. Utwór muzyczny musi byæ dostosowany do wieku i mo¿liwoœci ucze-

stnika.
3. Wykonawcy mog¹ œpiewaæ z akompaniamentem w³asnym lub pó³play-

backiem (CD, MD, pendrive).
4. Uczestnik Prezentacji instrumentalnych oraz wokalno-instrumental-

nych wykonuje jeden utwór (czas trwania do 5 minut): solo, solo 
z akompaniamentem, zespo³owo.

5. Prezentacje instrumentalne dotycz¹ wykonawców graj¹cych na ró¿-
nych instrumentach muzycznych, równie¿ na klawiszowych instru-
mentach elektronicznych (typu keyboard).

6. Organizator zapewnia sprzêt nag³aœniaj¹cy, pianino, keyboard (pod-
czas Fina³u w formie stacjonarnej w C.T. Lutnia).

7. Za ka¿d¹ prezentacjê uczestnik pokrywa op³atê akredytacyjn¹ w wy-
sokoœci 30z³ od osoby. Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto Ba³uckiego 
Oœrodka Kultury z adnotacj¹ Piêciolinia Marzeñ 2021 (Ba³ucki 
Oœrodek Kultury; 91-027 £ódŸ, ul. Limanowskiego 166, 
NIP 726-000-24-36, numer konta 06 1560 0013 2028 0050 0106 
1004).

8. Uczestnictwo w Konkursie Fina³owym jest bezp³atne.
9. Warunkiem zakwalifikowania siê do Festiwalu jest przes³anie nagra-

nia, czytelnie wype³nionej karty zg³oszenia, potwierdzenia wp³aty 
akredytacji w terminie do dnia 17 maja 2021 r. na adres mailowy: 
piecioliniamarzen@bok.lodz.pl (Zg³oszenia mo¿na dokonaæ w formie 
online na stronie https://fkm-bok.moodle.org.pl).

10. Podczas Konkursu Fina³owego ka¿demu niepe³noletniemu uczestni-
kowi musi towarzyszyæ opiekun (rodzic lub upowa¿niona osoba przez 
rodzica).

11. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
12. Ka¿da z osób zakwalifikowanych do Festiwalu ma mo¿liwoœæ zare-

jestrowania siê oraz korzystania z platformy internetowej e-Festiwalu 
https://fkm-bok.moodle.org.pl. Na platformie zostan¹ zamieszczone 
wszystkie informacje o Festiwalu oraz bêdzie mo¿liwoœæ wziêcia 
udzia³u w warsztatach online.
Wszyscy uczestnicy mog¹ korzystaæ z ubieg³orocznych warsztatów on-
line po zalogowaniu siê na platformie https://fkm-bok.moodle.org.pl.

13. Uczestnicy, instruktorzy i opiekunowie zobowi¹zani s¹ do wype³nienia 
ankiety ewaluacyjnej. 

14. Uczestnicy Festiwalu wyra¿aj¹ zgodê na rejestracjê ich prezentacji 
oraz na wykorzystanie nagrañ przez organizatora bez roszczeñ finan-
sowych z tym zwi¹zanych. 

15. Uczestnicy Festiwalu wyra¿aj¹ zgodê na nieodp³atn¹ publikacjê i roz-
powszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach pod-
czas udzia³u w projekcie. Wizerunek ten mo¿e zostaæ wykorzystany 
wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych 
oraz na stronach internetowych BOK.

16. Uczestnicy oœwiadczaj¹, ¿e wykonywane przez nich utwory muzyczne 
nie podlegaj¹ op³acie z tytu³u praw autorskich, producenckich, wyko-
nawczych lub op³aty te zosta³y/zostan¹ przez nich uregulowane. 

Wymagania dotycz¹ce realizacji nagrañ:
1. Film musi byæ zrealizowany powszechnie dostêpnym sprzêtem: ka-

mera, telefon, tablet (w formacie MP4 - najlepiej HD, 1280x720, kodek 
MP4).

2. Film powinien byæ nakrêcony ze statycznego ujêcia, w postaci jednego 
ujêcia, w uk³adzie poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek inge-
rencja w realizacjê wideo (podk³adanie playbacku pod obraz, stoso-
wania ró¿nych filtrów).

3. Nagranie nie mo¿e pochodziæ z koncertu, pokazu scenicznego, na-
grania studyjnego, na którym mia³a miejsce realizacja dŸwiêku.

4. Prezentowana piosenka musi mieæ dobrze s³yszalny wokal, a tak¿e 
podk³ad lub akompaniament w³asny.

5. Opis przes³anego filmu musi zawieraæ imiê i nazwisko uczestnika, 
kategoriê wiekow¹, tytu³ wykonywanego utworu oraz nazwisko autora 
tekstu i kompozytora muzyki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreœlenia z listy uczestnika, 
którego film z nagran¹ prezentacj¹ z powodów technicznych (tj. uszko-
dzony plik, s³abo s³yszalny wokal) uniemo¿liwi jury ocenê.

Przebieg konkursu:

3- 17 maja 2021 
1. Nadsy³anie kart zg³oszeñ, potwierdzenia op³aty akredytacyjnej 

i nagrañ na adres mailowy:  (Pliki 
muzyczne z prezentacj¹ wykonawcy najlepiej wys³aæ na w/w adres 
e-mailowy.)

2. Karta zg³oszenia uczestnika musi byæ wype³niona czytelnie, najle-
piej drukowanymi literami i musz¹ byæ w niej zawarte wszystkie
informacje dotycz¹ce uczestnika Festiwalu i jego opiekuna.

18-20 maja 2021 
g³osowanie online (wy³onienie laureata nagrody publicznoœci – nagro-
dzone zostan¹ 3 osoby z najwiêksz¹ iloœci¹ g³osów)
24 maja 2021
informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu - Konkursu Fina³o-
wego. (lista osób zakwalifikowanych do II etapu - Konkursu Fina³owego 
zostanie zamieszczona na stronie festiwalu www.fkm.lodz.pl oraz na 
bok.lodz.pl        
27, 28 maja 2021
Prezentacje uczestników Konkursu Fina³owego przed jury Festiwalu 
wraz z nagraniami do Koncertu Fina³owego w wersji online (uczestnicy 
wczeœniej zostan¹ poinformowani o dacie i godzinie swojego wystêpu).
Daty te obowi¹zuj¹ w przypadku braku mo¿liwoœci zorganizowania 
Konkursu Fina³owego z udzia³em publicznoœci w okreœlonym re¿imie 

piecioliniamarzen@bok.lodz.pl
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sanitarnym, laureaci II etapu Konkursu Fina³owego zobowi¹zani bêd¹ 
do wystêpu na ¿ywo na scenie w Centrum Twórczoœci Lutnia w £odzi 
przy ul. £anowej 14. Na podstawie zaprezentowanych na ¿ywo wyko-
nañ jury og³osi werdykt. Zaprezentowane utwory muzyczne przez wy-
konawców II etapu – Konkursu Fina³owego, zostan¹ zarejestrowane 
i zamieszczone w postaci Koncertu Fina³owego Laureatów Festiwalu 
na stronie www.fkm.lodz.pl a tak¿e na stronach poœwiêconych kulturze 
m.in. £ódŸ Pe³na Kultury, Kultura online dla dzieci. 

    29 maja 2021
g. 11.00  -  Konkurs Fina³owy uczestników II etapu (stacjonarnie)
g. 12.30  -  obrady jury / impreza towarzysz¹ca (stacjonarnie)
g. 14.00  -  og³oszenie wyników, wrêczenie nagród.

 Konkurs Fina³owy (w Centrum Twórczoœci „Lutnia" z udzia³em pub-
licznoœci w okreœlonym przez GIS re¿imie sanitarnym * (ze wzglêdu na 
przebieg imprezy podane godziny i forma realizacji mog¹ ulec zmia-
nie.)

Kryteria oceny i nagrody:
1. Wystêpy oceniaæ bêdzie Jury powo³ane przez organizatora.
2. Jury bierze pod uwagê: dobór repertuaru dostosowany do wieku i mo¿-

liwoœci wykonawcy, poziom wykonania, muzykalnoœæ oraz ogólny wy-
raz artystyczny.

 3. Mile widziana jest indywidualnoœæ i w³asna interpretacja utworów.
4. Nagrodzeni i wyró¿nieni uczestnicy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe 

i dyplomy, które bêd¹ do odebrania (w CT Lutnia) w terminie 30 dni od 
dnia opublikowania wyników konkursu. 

Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Ostateczna interpretacja regulaminu nale¿y do Organizatora.

Dofinansowano ze œrodków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodz¹cych z Funduszu Promocji Kultury
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