
 
 
 
 

REGULAMIN 

 

II Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych – FAZA ’23 

  

 

1. Hasło konkursu: „II Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych – FAZA ’23” 

2. Cele konkursu: 

- Umożliwienie prezentacji amatorskim zespołom, 

- Nabywanie ogłady scenicznej, 

- Wspieranie talentów, 

- Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, 

- Integracja amatorskiego środowiska artystycznego, 

- Popularyzacja zasady rywalizacji konkursowej, 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców powiatu lubańskiego oraz gmin ościennych bez 

ograniczenia wiekowego. 

 

4. Udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu maksymalnie dwóch utworów w języku polskim lub 

obcym. Może być to utwór własny bądź cover. Formę wykonania należy zaznaczyć w formularzu oraz 

dołączyć tekst. W przypadku covera należy podać autora oraz tytuł oryginalnego utworu. Czas trwania 

występu do 8 minut. 

 

5. Wykonanie prezentacji oceniane będzie w trzech kategoriach:  

- I kategoria: soliści 

- II kategoria: zespoły instrumentalno-wokalne 

- III kategoria: zespoły instrumentalne 

 

   Organizator zastrzega sobie prawo do rozbicia kategorii na roczniki w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

 

6. W trakcie wydarzenia będą wykonywane zdjęcia w celach promocyjnych akcji i organizatorów, udział   

w wydarzeniu oznacza akceptację wykorzystywania wizerunku uczestnika do celów promocyjnych akcji. 

 

   Przesłuchania konkursowe odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. od godz. 13.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu   

   Kultury w Lubaniu, wg ustalonej przez organizatora kolejności. Kartę-zgłoszenie wraz z oświadczeniem i zgodą 

  oraz nośnikiem danych (opisany imieniem i nazwiskiem oraz kategorią) wraz z tekstem utworu (w przypadku    

  zagranicznego tekst przetłumaczony w języku polskim) w formacie mp3 - 320 kb/s oraz ewentualnymi  

  wymaganiami technicznymi (informacja dla obsługi w kwestii składu instrumentalnego) należy złożyć w  

   sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, ul. Kościuszki 4, najpóźniej do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 

  15:00. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia przesłuchania konkursowego. 

 

7. Powołane przez organizatora jury konkursu będzie oceniało: 

- dobór repertuaru 

- poprawność wykonania utworu 

- wkład własny w aranżację utworu 

- ogólne wrażenie artystyczne 

- przygotowanie pod względem wizualnym (kostiumy itp.) 

 

8. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do 

wydarzenia finałowego pamiątkowe dyplomy. Jury konkursu będzie miało także prawo do przyznania 

wyróżnień. 

 

9. Przekazanie Karty Zgłoszenia na konkurs pn. „FAZA - Festiwal Amatorskich  Zespołów Artystycznych” 

wraz ze stosownym oświadczeniem i zgodą jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Organizator konkursu: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul. Kościuszki 4,  tel. 75 646 23 40.  

                                        Email: sekretariat@kulturaluban.pl  


