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Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i 
młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych  
i literackich , promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz promowanie pozytywnego 
wizerunku życia, wolnego od nienawiści i hejtu. 

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

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być dzieci w wieku od 6 do 15 lat, występujące jako 
soliści. Uczestnicy konkursu startować będą w trzech kategoriach  wiekowych:  
 6 – 9 lat 
10 – 12 lat 
13 – 15 lat 
O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia. 

3. Osoby przesyłające nagrania zobowiązane są do wniesienia przelewem opłaty 
eliminacyjnej w wysokości 40 zł na konto:  
PKO BP 27 1020 2472 0000 6302 0499 0802.  
Dokonanie wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do przesłuchań.  Za w/w opłatę 
eliminacyjną istnieje możliwość otrzymania  faktury vat – po podaniu danych 
niezbędnych do wystawienia w/w dokumentu. 

4. Przesłuchania mają formę on – line.  

Cały Festiwal będzie miał następujący przebieg: 

    do 11 kwietnia 2023r. (ostateczny termin) - uczestnicy przygotowują po dwa utwory w 
języku polskim, nagrywają je i przesyłają wypełniając formularz on-line dostępny na 
stronie www.dkchwalowice.pl Jest to jedyna forma zgłoszenia na Festiwal!  
(po przesłaniu formularza, na adres w nim podany, wpłynie potwierdzenie wysłania 
zgłoszenia). 
Wymagania dotyczące nagrań: 
             - utwory poprzedzone powinny być 30 sek. autoprezentacją, 

- utwory powinny być nagrane z własnym akompaniamentem (akompaniator   
lub półplayback), akompaniament nie może zawierać linii melodycznej, 
- przyjmowane są nagrania przesłane jako plik audiowizualny (obraz +   
dźwięk) w formie linku na you tube - nagrania powinny być wykonane 
starannie, dźwięk powinien być wyraźnie  słyszalny bez trzasków, szumów, 
zbędnych elementów jak: poboczne  rozmowy, nakładające się podkłady 
muzyczne itp, pozbawione błędów  
i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem, 
- niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu 
czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa 
w nagranie. 

 18 - 19 kwietnia 2023r. - przesłuchania nadesłanych nagrań, obrady jury 

 24 kwietnia 2023r. – ogłoszenie na stronie www.dkchwalowice.pl listy laureatów 
Festiwalu, którzy wezmą udział w Koncercie Finałowym oraz poinformowanie 
laureatów drogą e-mailową lub telefonicznie. 

 maj 2023r. - próby laureatów z zespołem muzycznym w Domu Kultury. Dokładne 
terminy i godziny w/w prób zostaną podane odpowiednio wcześniej. Organizator 
Festiwalu przygotuje aranże wykonywanych utworów. Soliście akompaniować będzie 
4 lub 5 osobowy zespół muzyczny (fortepian, bas, perkusja, gitara i ewentualnie 
saksofon). 

 20 maja 2023r. godzina 17.00 - Koncert Finałowy, podczas którego laureaci Festiwalu 
śpiewać będą przy akompaniamencie zespołu muzycznego, po jednym utworze 
wskazanym przez jury. Koncert Finałowy podlegać będzie ocenie jury, które wyłoni 
laureatów poszczególnych kategorii oraz Grand Prix.  
Koncert będzie transmitowany na żywo na Facebooku oraz You Tube Domu Kultury. 

http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.dkchwalowice.pl/


5. Wypełnienie formularza on-line jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
gromadzenie  i przetwarzanie wizerunku (zdjęcia, filmy), a także wprowadzanie go do 
systemów informatycznych, rozpowszechnianie w różnych formach przekazu: 
prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego - wyłącznie dla 
potrzeb związanych z organizacją Festiwalu.  
Finaliści Festiwalu przenoszą na rzecz organizatora prawa do rejestracji utworów 
i artystycznych wykonań podczas koncertu finałowego w zakresie: rejestracji, 
nadawania oraz reemisji, utrwalenia, zwielokrotnienia na nośnikach dźwięku i obrazu, 
wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internetowej, publicznego odtwarzania . 

6. Zdobywca nagrody Grand Prix w roku 2022, nie może brać udziału w tegorocznej edycji 
Festiwalu. 

7. Organizator Festiwalu, przewiduje nagrody finansowe – dla zdobywców 
poszczególnych miejsc i GP oraz dla akompaniatora. O podziale nagród decyduje 
dyrektor Domu Kultury wraz z jury Festiwalu. 

8. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w Festiwalu (pocztą lub e-mailem). 

9. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

10. Instytucje lub osoby fizyczne ponoszą koszty przejazdu.   

11. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych 
wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich 
twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 
 
Gwiazdą Koncertu Finałowego Festiwalu będzie zespół „Małe TGD”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach 

44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 91b 
tel. 32 42 162 22, 32 43 318 52 

e-mail: dkchwalowice.paprotny@gmail.com 
dkchwalowice.biuro@gmail.com  

www.dkchwalowice.pl 
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