
Międzynarodowy	Festiwal	Piosenki		„Na	Językach”		
21-22-23.06.2019			Toruń	

Regulamin   
 
I. Organizatorzy: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu  
Współorganizacja: 
1. Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu 
2. Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Toruniu   
3. Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia  

Partnerami festiwalu są ; 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Prezydent Miasta Torunia 

Termin: 21-22-23.06.2019 
II. Miejsce: 

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu, ul. Przedzamcze 11/15 

III. Cele konkursu: 
• ochrona dziedzictwa kulturowego – narodowe języki z różnych krajów świata                   

(np. polski,czeski, niemiecki rosyjski, łotewski, litewski, słowacki, ukraiński, 
bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, węgierski, duński, angielski, irlandzki , ) 

• promocja współpracy  z miastami partnerskimi Torunia, 
• integracja młodzieży i wymiana doświadczeń,  
• promocja sztuki wokalnej jako wyrazu artystycznego. 
• umacnianie postaw obywatelskich i proeuropejskich, 
• propagowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury,  
• propagowanie znajomości różnych języków, 
• kształcenie wrażliwości i kultury muzycznej, 
• popularyzacja utworów muzycznych z różnych krajów i w różnych językach, 

IV. Konkurs adresowany jest do: 
• Młodzieży  i dorosłych  od 16 do 29 roku życia 
• solistów i zespołów amatorskich 

V. Warunki uczestnictwa: 
• Młodzież do 18 roku życia przyjeżdża z opiekunem,  
• Wykonawcy z zagranicy przygotowują dwa utwory w swoim języku ojczystym,  
• Wykonawcy z Polski przygotowują jeden utwór w języku Polskim a drugi w 

dowolnym obcym języku. 
• Wykonywane utwory mogą być: 

o z repertuaru innych artystów kraju, który uczestnik reprezentuje 
o własnego autorstwa, 



• przewidziane są dwie kategorie – soliści i zespoły muzyczne (w tym duety) od 2-6 
osób  

• stylistyka utworów dowolna (pop, rock, folk, jazz itp.)  
• łączny czas trwania występu nie powinien przekroczyć 10 minut, 
• zespoły muzyczne przyjeżdżają z własnymi instrumentami, 
• należy wypełnić Kartę Zgłoszenia (do pobrania ze strony www.mdktroun.pl)                       

i przesłać drogą elektroniczną do10 czerwca 2019 na adres: zieminska-bacal@wp.pl 

• akredytację w wysokości 30 zł uiszczają wszyscy uczestnicy festiwalu występujący na 
scenie 

• uczestnicy festiwalu korzystający z noclegu dodatkowo płacą 20 zł  za cały pobyt  
• osoby towarzyszące korzystające z noclegów płacą 40 złotych za cały pobyt  
• akredytacja – wraz ze zgłoszeniem proszę przesłać akredytację  oraz opłaty noclegowe 

na konto  RADA RODZICÓW MDK BANK MILLENNIUM S.A.ODDZIAŁ  
TORUŃ NR KONTA:12 1160 2202 0000 0000 5530 5332 

• proszę przesłać skan  potwierdzający wpłatę akredytacji i opłatę  za nocleg 
• niezbędne jest przywiezienie śpiworu 

• wykonawcy wykorzystujący podkłady muzyczne (tzw. półplayback) dostarczają płytę 
CD lub pendrivew dniu koncertu, 

• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia płyty 
CD z winy uczestnika konkursu. 

VI. Organizatorzy zapewniają:  
• noclegi i wyżywienie, 
• atrakcyjny program pobytu,   
• profesjonalne jury, 
• oświetlenie i nagłośnienie sceny, 
• perkusję i instrument klawiszowy (pianino elektryczne), 
• scenę o wymiarach 7 x 10 metrów, 
• widownię na 180 miejsc.    

VII. Kryteria oceny:  
1. Profesjonalne Jury składające się z muzyków i wokalistów weźmie pod uwagę:  
• ogólny wyraz artystyczny, 
• interpretację wokalną utworu. 
 
2.Jury  przyzna laureatom festiwalu : 
   a. Grand Prix Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
   b. Grand Prix Prezydenta Miasta Torunia 
   c.  Nagrody i wyróżnienia 

         

3.Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 



VIII.   Ważne uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań               

i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu  Galowego na płycie CD i w 
Internecie. 

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie  swoich 
danych osobowych w publikacjach i na ogłoszeniach wyników. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury oraz organizatorzy. 
5. O przyznanych miejscach uczestnicy dowiadują się na koncercie laureatów. 
6. Na koncercie laureatów obowiązują stroje galowe. 


