
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

VIII MIĘDZYNARODOWEGO MŁODZIEŻOWEGO FESTIWALU PIOSENKI 

COUNTRY „MAYFLOWER”- 2022 

 

Organizatorzy 
 

Ludomir Handzel Prezydent Miasta Nowego Sącza 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu   

Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem” 

 

Cele Festiwalu 

 

1. Promowanie zdolnych i wybitnych młodych ludzi poprzez stwarzanie im możliwości 

zaprezentowania swoich osiągnięć wokalnych, muzycznych i językowych. 

2. Kształtowanie wrażliwości muzycznej. 

3. Pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej. 

4. Rozwijanie poczucia ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.  

 

Warunki uczestnictwa  
 

1. Festiwal adresowany jest do solistów i amatorskich zespołów w wieku 10-20 lat, którzy  

nie są związani z żadną wytwórnią płytową i nie wydali jeszcze płyty. 

2. Do udziału w konkursie zapraszamy: 

• solistów- dzieci w wieku 10 -13 lat, 

• solistów - młodzież w wieku 14 -16 lat, 

• solistów- młodzież w wieku 17 -20 lat, 

• duety i zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne (3 - 5 uczestników w wieku 

14 – 20 lat). 

3. Instytucja delegująca (szkoła, placówka wychowania pozaszkolnego) może zgłosić  

do konkursu maksymalnie siedmiu uczestników z każdej kategorii wiekowej i dwa 

duety/zespoły. 

4. Każdy z uczestników (solista lub zespół) przygotowuje jeden utwór muzyczny w języku 

angielskim– wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem, a czas prezentacji nie 

powinien przekroczyć 4 minut. 

5. Uczestnicy festiwalu przesyłają do Organizatora nagranie z wykonaniem wybranego utworu 

(z dopuszczalną techniczną pomocą rodziców lub opiekunów artystycznych) na adres 

l.urbanska@palacmlodziezy.pl. (np. poprzez serwer zewnętrzny www.wetransfer.com).  

6. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej 

1920x1080 pikseli, i  przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov  

w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.   

7. Termin przesłania nagrań i KART ZGŁOSZENIA upływa 19 grudnia 2022. 

8. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Pałacu Młodzieży www.palacmlodziezy.pl najpóźniej 21 stycznia 2023. 

9. Koncert Laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 16 lutego 2023 roku  

w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14.  
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Ocena jury 
 

1. Profesjonalne jury powołane przez Organizatora może przyznać 3 miejsca w każdej 

kategorii oraz Grand Prix Festiwalu. Przyznanie premiowanych miejsc oraz ich ilość będzie 

zależne od poziomu prezentowanych utworów oraz od decyzji jury.  

2. Jurorzy w swojej ocenie biorą pod uwagę dobór repertuaru, wykonanie i indywidualność 

uczestników, język angielski oraz ogólny wyraz artystyczny (strój, choreografia, 

instrumentarium). 

3. Werdykt jurorów jest ostateczny. 

 

Nagrody 

 

1. Laureaci festiwalu – zdobywcy I, II i III nagrody oraz Grand Prix otrzymają dyplomy  

i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Radę Rodziców Pałacu 

Młodzieży, Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem” oraz osoby prywatne. 

2. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy, a ich osiągniecia będą̨ zaprezentowane  

na stronach internetowych i społecznościowych organizatorów oraz w lokalnych mediach. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy festiwalu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji 

ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na 

ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym  

z koncertu, uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem  

z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja). 

3. Ze względu na dydaktyczno-rekreacyjny charakter imprezy, nie jest konieczne uiszczanie 

tantiem za publiczne wykonywanie utworów zagranicznych wykonawców. 

4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

Wszelkich informacji udziela koordynator festiwalu: 

Lucyna Urbańska  

tel. + 48 784-534-547 

l.urbanska@palacmlodziezy.pl 
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