
V festiwal artystyczny 

KONIUGACJE 2022 
 
REGULAMIN 
 
I Organizator: 
 
Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz 
www.facebook.com/festiwalartystycznykoniugacje 
 
 
II Cele Przeglądu: 
 
1. Promowanie i propagowanie piosenki autorskiej o wysokich walorach artystycznych. 
2. Inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie literatury, poezji, muzyki i 
muzycznych form scenicznych. 
3. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury. 
4. Promowanie młodych talentów. 
 
III Zgłoszenie: 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły bez podziału na kategorie. 
2. Przedmiotem konkursu są utwory autorskie (tj. autorem muzyki i tekstu jest jeden z 

członków zespołu), śpiewane wyłącznie w języku polskim. 
3. Do 10 kwietnia 2022r. należy przesłać na adres mailowy: m.zamoroka@dk.rawicz.eu: 

- wypełnioną czytelnie karta zgłoszenia, 
- nagranie video trzech utworów (w tym przynajmniej jednego autorskiego) w możliwie 
najlepszej jakości. Nie może to być nagranie wcześniej publikowane. Nagranie powinno być 
zarejestrowane wyłącznie na potrzeby przesłuchań Przeglądu Artystycznego Koniugacje 2022, 
- materiał video przedstawiający wykonawcę/zespół (1-2 minuty w dowolnej formie), który 
posłuży do promocji prezentacji festiwalu. Wykorzystane zostaną tylko nagrania osób 
zakwalifikowanych do przesłuchań na żywo. 
Nagrania prosimy zamieścić na youtube i przesłać link do nich w treści maila. Kartę zgłoszenia 
prosimy przesłać jako załącznik w formacie pdf. 

4. Do 24 kwietnia powiadomimy osoby zakwalifikowane do przesłuchań na żywo. 
 
IV Przesłuchania na żywo 
 

1. Przesłuchania na żywo odbędą się 6 maja w Domu Kultury w Rawiczu. 
2. Uczestnik prezentuje 2 utwory.  Zmiana repertuaru jest możliwa wyłącznie za zgodą 

organizatora. Preferowane są utwory autorskie. 
3. Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania przesłuchań na żywo i koncertu 

finałowego. Jury ocenia prezentacje według następujących kryteriów: 
- walory tekstowe, 
- oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,  
- dobór repertuaru i jego dopasowanie do możliwości wykonawcy,  
- muzykalność i warunki głosowe wokalisty,  
- interpretacja tekstu, 
- ogólny wyraz artystyczny. 

4. Do koncertu finałowego jury zaprosi 8 podmiotów wykonawczych. 
 
V Koncert finałowy 
 

1. Koncert finałowy odbędzie się 7 maja na scenie plenerowej przy Domu Kultury w Rawiczu. 
2. Finaliści zaprezentują jeden utwór wybrany przez jury spośród prezentowanych w czasie 

przesłuchań na żywo. 
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3. Jury ma do dyspozycji trzy nagrody finansowe w wysokości: 
I miejsce – 2000,- 
II miejsce – 1000,- 
III miejsce – 500,- 

4. Ostateczna decyzja w kwestii podziału wyróżnień i wysokości nagród należy do jury.  
Werdykt Jury jest ostateczny. 

 
 
VI Dodatkowe informacje: 
1. Organizator zapewnia podczas koncertu finałowego profesjonalne nagłośnienie oraz czas na 

próbę przed rozpoczęciem przesłuchań (wg podanego w późniejszym terminie harmonogramu 
imprezy). 

2. Organizator zapewnia nocleg oraz obiad dla uczestników koncertu finałowego. 
3. Koszty przejazdu uczestników przeglądu pokrywają sami wykonawcy. 
 
VII Postanowienia Końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji, a powstały materiał 
będzie wyłączną własnością Organizatora.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
Termin koncertu finałowego zależny jest od obostrzeń związanych z pandemią, w przypadku jego 
zmiany, termin będzie konsultowany ze wszystkimi finalistami. 
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator festiwalu: Magdalena Zamoroka 
tel. (065) 546 76 36 / 787 345 457 e-mail: m.zamoroka@dk.rawicz.eu 
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