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REGULAMIN  POWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI 

„NASZ TALENT – ŁAZY 2023” 

 

 

 CELE FESTIWALU 

 

Festiwal „Nasz Talent“ jest konkursem wokalnym o  zasiegu powiatowym.  

Celem festiwalu jest m.in: 

 umożliwienie młodym wykonawcom zamieszkujących lub uczących się na terenie 

Powiatu Zawierciańskiego  prezentacji i konfrontacji swoich umiejętności wokalnych;  

 kształcenie estradowe finalistów podczas warsztatów muzycznych, prób estradowych i 

koncertu finałowego; 

 umożliwienie występu estradowego na żywo (bez podkładów) z towarzyszeniem 

zawodowej orkiestry festiwalowej. 

 

 ORGANIZATORZY 

  

 

 

 

 

 

 MIEJSCE 

 

Eliminacje, warsztaty  oraz Koncert Finałowy:  

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁAZACH 

UL. KOŚCIUSZKI 5, 42-450 ŁAZY 

   

 TERMINY 

 

od 27 lutego do 06 marca  Przesłuchania eliminacyjne w placówkach 

oświatowych Gminy Łazy  

04 marca  

godz. 9.00 – 13.00  Otwarte przesłuchania eliminacyjne (MOK Łazy) 

 

30 oraz 31 marca    Warsztaty finalistów 

01 kwietnia    Próby finalistów z zespołem 

02 kwietnia    Koncert finałowy Festiwalu 
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KATEGORIE WIEKOWE 

 

 przedszkola 

 klasy I – III 

 klasy IV – VI 

 klasy VII - VIII 

 uczniowie szkół średnich oraz studenci do 26 roku życia    

 

 

  PRZEBIEG FESTIWALU 

 

1. Uczestnicy finałów wybierani są podczas przesłuchań eliminacyjnych w okresie trwającym 

od 27 lutego do 6 marca 2023 r.  

 zaleca się przeprowadzenie wewnętrznych przesłuchań w placówkach szkolnych i 

przedszkolnych; 

 laureatów finałowych typuje niezależne Jury; 

2. W przesłuchaniach wykonawca przygotowuje dowolny utwór. Utwór może być 

wykonywany z półplaybackiem, a capella lub z towarzyszeniem akompaniatora. 

3. Lista finalistów ogłoszona zostanie ogłoszona na stronie organizatora www.moklazy.pl 

najpóźniej do 7 marca 2023 r.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany utworu w koncercie finałowym. 

5. Koncert Finałowy Festiwalu Nasz Talent: 

 finaliści biorą udział w obowiązkowych!!!,  dwudniowych warsztatach wokalnych, które 

są nagrodą za dotarcie do najwższego szczebla konkursu. 

 celem warsztatów jest jak najlepsze przygotowanie do koncertu finałowego. 

 

 

 JURY I NAGRODY 

 

Komisję Jury zarówno przesłuchań eliminacyjnych oraz finałowych stanowią osoby 

niezwiązane z uczestnikami festiwalu. Jurorzy oceniający koncert Finałowy nie mogą być 

zaangażowani we wcześniejszych etapach konkursu. Oceny członków są tajne, a werdykty 

Jury są ostateczne. Fundatorem nagród oraz warsztatów muzycznych są organizatorzy. 

 

 

http://www.moklazy.pl/
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   SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zgłoszeń 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 

terminów konkursu w każdym czasie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w trakcie 

trwania konkursu.  

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁAZACH 

ul. Kościuszki 5, 42-450 Łazy 

tel. fax. 32 67 29 453,  

e-mail: nasztalent@moklazy.pl 

 

 Osoba koordynująca: Piłka Grzegorz, tel. 665 444 446  

 

mailto:nasztalent@moklazy.pl

