
SZLAGIER
2021

Organizatorzy konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5
ul. Felicji Krysiewiczowej 8

85-796 Bydgoszcz
tel. 52 343 47 37

sekretariat@mdk5.pl
www.mdk5.pl

REGULAMIN

Konkurs ma przyznaną Bydgoską Markę Oświatową

EDYCJA ONLINE



1. Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. F. Krysiewiczowej 8, 85 – 796, Bydgoszcz

tel.: 52 348 50 02, www.mdk5.pl, www.facebook.com/mdk5fordon/

2. Cele:
• konfrontacja solistów, wokalistów w oparciu o repertuar muzyki �lmowej (�lm, fabularny, bajka) i musicalowej

• upowszechnianie kultury muzycznej uznanych twórców w/w muzyki
• stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych wokalistów amatorów

3. Termin i miejsce:
I etap

do 12.04.2021 r. – nadsyłanie zgłoszeń –

II etap
19.04.2021 r. - Lista osób zakwali�kowanych do pół�nału

do 26.04.2021 r .– nadesłanie nagrań do II etapu
10 - 14.05.2021 r. - przesłuchania pół�nałowe online

III etap
22.05 2021 r. - DZIEŃ FINAŁOWY

14:00 – 15:30 – warsztaty online dla pół�nalistów
16:00 – ogłoszenie laureatów w kategorii 7 – 11 lat
17:00 – ogłoszenie laureatów w kategorii 11-14 lat
18:00 – ogłoszenie laureatów w kategorii 15-19 lat
18:30 – ogłoszenie laureata nagrody GRAND PRIX

Ogłoszenie wyników odbędzie się online na kanale Youtube MDK5 w Bydgoszczy.



4. Zgłoszenia

Kwali�kacja uczestników konkursu nastąpi na podstawie przesłanych nagrań na płytach CD na adres MDK 5 w Bydgoszczy lub drogą 
mailową na adres: szlagier.mdk5@gmail.com wraz z wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem uczestnika projektu o wyraże-
niu zgody na przetwarzanie danych osobowych w nieprzekraczalnym terminie do 12 .04.2021 r . Nagrania wysyłane drogą elektro-
niczną w temacie wiadomości powinny zawierać nagłówek: „SZLAGIER 2021 – IMIĘ, NAZWISKO WYKONAWCY” i zawierać wszystkie 

potrzebne pliki (2 nagrania, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie o danych osobowych).

Uwaga!!!
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane!!!

5. Zakwali�kowani

Lista uczestników zakwali�kowanych wraz z utworami do prezentacji konkursowych
zostanie podana na stronie internetowej www.mdk5.pl 19 .04.2021 r .

Zakwali�kowane utwory nie mogą zostać zmienione!!!

Uczestnicy zakwali�kowani do II etapu konkursu do dnia 04.05.2021 r. nagrywają �nałową wersję wybranej przez organizatora 
piosenki. Nagranie powinno mieć format poziomy z dobrze słyszalnym wokalem oraz półplaybackiem bądź akompaniamentem. 

Nagrania będą stanowić źródło oceny jurorów, a także materiał do koncertu �nałowego ONLINE.

6. Uczestnicy stratują w 3 grupach wiekowych:

• szkoły podstawowe (7-10 lat)
• szkoły podstawowe (11 – 14 lat)

• szkoły ponadpodstawowe (15 - 19 lat)

w kategoriach
• soliści



7. Uczestnicy przygotowują dwa utwory obowiązkowe pochodzące z �lmów, musicali lub
bajek. Wykonawcy, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach zobowiązani są do

prezentacji nowych utworów. Osoby, które zaproponują prezentowane już przez siebie
w poprzednich edycjach utwory będą zdyskwali�kowani.

8. Laureaci Grand Prix lat ubiegłych nie uczestniczą w kolejnych edycjach festiwalu.

9. Organizator powołuje profesjonalne jury, które podejmie werdykt i przyzna nagrody,
wyróżnienia i dyplomy wg. następujących kryteriów:

• dobór repertuaru
• warunki głosowe

• wykonanie i interpretacja
• kostium i charakteryzacja

• choreogra�a
• ogólne wrażenie artystyczne

10.  Jury przyzna  nagrodę �nansową  

GRAND PRIX 1000 zł
Ponadto przyznane zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Koszty wysłania nagród pokrywa organizator konkursu.

11. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

12.  Koszty związane z przygotowaniem prezentacji oraz wysłaniem 
zgłoszenia do konkursu pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca.

13. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Komisja Artystyczna konkursu.

14. Informacje: 
Natalia Smogulecka, 

503 483 116

POWODZENIA


