
 
 

 REGULAMIN  
 

 
 ORGANIZATOR     
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,  
05-270 Marki, ul. Fabryczna 2 
www.mokmarki.pl 
www.facebook.com/mokmarki 
koordynator Antonina Van Dessel, 22 781 14 06, a.vandessel@mokmarki.pl  
 
KALENDARZ  
3 października 2019r. – ogłoszenie konkursu, 
3 października – 23 października 2019r. – przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, 
26 października – konkurs, głosowanie jury, ogłoszenie wyników,  
27 października – koncert finalistów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 
 
CELE   
-promowanie piosenki literackiej i aktorskiej, 
-umożliwienie debiutów estradowych,  
-inspirowanie zachowań twórczych, 
-integracja mieszkańców wokół działań artystycznych.  
 
KATEGORIE WIEKOWE  
-dzieci od 5 lat,   
-młodzież,  
-dorośli 18 – 100.  

 
WARUNKI UDZIAŁU  
-konkurs przebiega w jednym etapie i przeprowadzony będzie w formie koncertu z udziałem publiczności, 
-w konkursie mogą brać udział duety ( o przynależności do kategorii decyduje wiek starszego uczestnika),  
-zgłoszenia udziału w Strasznym Festiwalu należy nadsyłać drogą mailową na a.vandessel@mokmarki.pl   
do dn. 23.10.2019 r. 
-wszyscy uczestnicy wraz ze swymi opiekunami ( w przypadku osób niepełnoletnich) zgłaszają się w dniu 
konkursu tj. 26 października 2019 o godz.10.00 do Mareckiego Ośrodka Kultury im. T. Lużyńskiego,            
ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, 
-każdy z uczestników proszony jest o przygotowanie jednej piosenki z kategorii do wyboru:  

1. Piosenka z duchem w tle,  
2. Piosenka z dreszczykiem,  
3. Piosenka o zabarwieniu kryminalnym. 

-Podczas konkursu uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów, 
prezentując jedną piosenkę wykonaną z towarzyszeniem akompaniamentu 
(instrumentu klawiszowego – dostępnego na miejscu, lub własnego, gitary, półplaybacku nagranego na CD 
w formacie audio lub MP3), 
-zasady punktacji i rozdziału nagród ustala jury powołane przez organizatora, decyzje jury są ostateczne. 
 
KRYTERIA OCENY 
-dobór repertuaru, 
-interpretacja, 
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-czystość wykonania,  
-wyraz artystyczny.  
 
NAGRODY 
-nagrody rzeczowe,  
-udział w koncercie galowym, 
-przygotowanie recitalu – konsultacje wokalne i aktorskie.  
 
JURY 
Beata Kurda  
Agnieszka Lużyńska  
Aleksandra Jankowska  
Antonina Van Dessel 
 
 
UWAGI KOŃCOWE  
-wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 
-sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
-niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z festiwalu.  
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) 
 
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza 
Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat 
ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, e-
mail: mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mokmarki.pl. 

 
 
 
 
 

 
 


