
REGULAMIN 
 

IX Festiwal Wokalny „Mikrofon MOK i Ty” 
Wojkowice 2020 

 
 
 
 

1. ORGANIZATOR 

 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice. 

 

2. CELE I ZAŁOŻENIA 

 

• stworzenie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, 
• popularyzacja sztuki wokalnej, 
• integracja osób utalentowanych muzycznie, 
• rozwijanie zainteresowań, 
• kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji, 
• wymiana doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży 

 
 
 

3. TERMINY 

 
 

Forma konkursu różni się od poprzednich edycji i została podzielona na II etapy: 

 
I etap: 
• 28.09.2020r. – 25.04.2021r. - Nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników wraz 

z demo w formacie WAV (ewentualnie MP3).  
• 26.04.2021r. – 30.04.2021r. - Obrady Jury oraz ogłoszenie wyników I etapu 

na stronie www.mokwojkowice.pl 

 
II etap: 

• 30.04.2021 - 20.05.2021 - nadsyłanie nagrań audio-wideo przez 
uczestników zakwalifikowanych do II etapu 

• 24.05.2021 - 31.05.2021 - obrady jury 
• Do 02.06.2021 - ogłoszenie laureatów konkursu 
• 19.06.2021 godz. 18.00 - uroczysta gala wręczenia nagród oraz koncert 

laureatów w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 

 

http://www.mokwojkowice.pl/


 

4. UCZESTNICY 
 
 

• Uczestnikami mogą być wszystkie osoby od 3 lat, które uprawiają amatorsko 
sztukę wokalną. Przewidujemy następujące kategorie wiekowe: 

 
 

I kategoria: 3-5 lat       
II kategoria: 6-9 lat       
III kategoria: 10-12 lat 
IV kategoria: 13-15 lat 
V kategoria: 16-19 lat 
VI kategoria: 20 lat i więcej 
 

 
• O klasyfikacji do danej kategorii decyduje wiek Uczestnika w dniu przesłania 

formularza zgłoszeniowego. (w I etapie) 
• W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści (ewentualnie w towarzystwie 

akompaniatora).  
• Uczestnicy prezentują jeden utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 

minut.  
• W szczególnych warunkach, na prośbę Jury – Uczestnik będzie mógł 

wykonać drugi utwór lub jego część.  
 
 
 
 

5. ZASADY KONKURSU 
 
 

I etap: 
 

• Opłacenie wpisowego w wysokości: 20 zł na rachunek Organizatora:  
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach, ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 
48 1050 1227 1000 0023 5343 6203  z dopiskiem „IX Festiwal Wokalny 
Mikrofon, MOK i Ty + imię i nazwisko Uczestnika”.  
Wpłaty należy dokonać do 25.04.2021r. 

• Uczestnicy przesyłają prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz 
z zaakceptowaniem klauzuli RODO, dostępny na stronie 
www.mokwojkowice.pl od 28.09.2020r. – 25.04.2020r. W przypadku 
Uczestników niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba 
uprawniona do jego reprezentowania. 

• Uczestnicy dołączają w formularzu nagranie dźwiękowe utworu 
wykonywanego przez Uczestnika, w formacie WAV (ewentualnie MP3) 
(maksymalnie 5 minut). Nazwa pliku – imię i nazwisko Uczestnika. Forma jest 
dowolna – z podkładem, z akompaniamentem lub a’capella.  

http://www.mokwojkowice.pl/


 

II etap: 
 

• Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu zobowiązani będą do wysłania 
nagrania audio-wideo. Szczegółowe informacje na temat II etapu zostaną 
wysłane mailowo do każdego uczestnika na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym. Wykonywany utwór może być inny, niż w demo nadesłanym 
w I etapie.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanego nagrania, jeśli 
będzie złej jakości lub w niepoprawnej formie (np. z linią melodyczną wokalu, 
w formie teledysku, bez wideo, itp. więcej szczegółów w mailach 
informacyjnych). Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem lub jego 
opiekunem i poinformuje o konieczności przesłania innego nagrania.  

 
 

6. OCENA 
 

• Nagrania w I etapie oraz w II etapie oceniać będzie Jury powołane przez 
Organizatora.  

• Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. 
• Po II etapie Jury przyzna odpowiednio I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz 

wyróżnienia, a także Grand Prix – jedną osobę z wszystkich Uczestników 
festiwalu za szczególne dokonania artystyczne.  

 

7. KOSZTY ORGANIZACYJNE 
 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 
Organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne napoje, nie zapewniają posiłków. 

• Zwroty za anulowanie zgłoszenia nadesłanego w 2020 roku będą 
realizowane tylko do 20.12.2020r. 

 
Wszystkich dodatkowych informacji udziela: 
Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach  
ul. Jaworznik 6  
42-580 Wojkowice 
Tel. 32 769 64 82  
www.mokwojkowice.pl  

http://www.mokwojkowice.pl/

