
I POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH

„GARAŻÓWKA”

REGULAMIN

I.Organizator Konkursu
 Powiat Inowrocławski
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 Patronat Honorowy sprawuje Starosta Inowrocławski - Wiesława Pawłowska

II. Termin i miejsce festiwalu:
 Przegląd odbywa się w dwóch etapach: 

1) kwalifikacje na podstawie przesłanego demo do dnia 5 października 2021 r.
2) konkurs finałowy w dniu 16 października 2021 r. od godziny 15.00

 Miejsce koncertów: sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul Najświętszej
Marii Panny 14-16, Inowrocław

III. Cele konkursu
 Popularyzacja i promocja własnej twórczości muzycznej wśród młodzieży
 Rozwijanie  zainteresowań  muzyczno-wokalnych  oraz  wymiana  doświadczeń

pomiędzy młodymi artystami
 Wsparcie inicjatyw młodych
 Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży
 Promocja młodych talentów

IV. Postanowienia ogólne

 Przedmiotem konkursu jest  prezentacja amatorskich grup i  zespołów muzycznych,
potocznie  nazywanych  „garażowymi”,  wykonujących  utwory  własne  w  dowolnym
języku i stylu muzycznym - zwanych dalej Uczestnikami

 Muzyka  wykonywana  przez  zespoły  musi  mieć  charakter  „live”,  czyli  nie  może
zawierać muzyki mechanicznej, playbacków i pół-playbacków

 Teksty  utworów nie  mogą zawierać:  wulgaryzmów,  treści  obraźliwych,  politycznie
kontrowersyjnych oraz naruszających godność i uczucia religijne

 Udział w konkursie jest bezpłatny
 Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży Uczestników
 Organizator  zapewnia  sprzęt  nagłaśniający,  pomoc  techniczną  i  akustyczną  –  nie

zapewnia instrumentów

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

 W konkursie mogą wziąć udział (minimum 3 osobowe) amatorskie muzyczne zespoły,
które  we  właściwym  terminie  i  zgodnie  z  niniejszym  Regulaminem,  zgłoszą  chęć
uczestnictwa w Przeglądzie



 Zespół  chcący  wziąć  udział  w  konkursie  zobowiązany  jest  do  przesłania
organizatorom konkursu wypełnionej  karty  zgłoszenia oraz  autorskich utworów w
formie elektronicznej  mp3 (1-3 piosenki,  max 10 minut)  na adres  imprezy@mdk-
inowroclaw.pl lub  sekretariat@mdk-inowroclaw.pl pisząc w temacie: „Garażówka”
w terminie do  5 października 2021 roku, na podstawie których Jury zakwalifikuje
zespół do Przeglądu

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
1. Dzieci i młodzież od 13 do 18 lat
2. Młodzież i studenci do 26 lat

 W zespołach dopuszcza się udział osób powyżej 26 roku życia,  które nie stanowią
więcej niż 1/3 składu zespołu (2/3 składu decyduje o kategorii wiekowej zespołu)

 Zespoły zakwalifikowane do części finałowej zobowiązane są stawić się w MDK w dniu
konkursu tj.  16 października 2021 r.  w godz.  11.00-13.00 w celu przeprowadzenia
próby dźwięku

 Brak zespołu o umówionej godzinie potraktowany zostanie jako rezygnacja z prawa
próby

 Udział  w  Przeglądzie  jest  zgodą  na  rejestrację  audio-wizualną  występów
konkursowych  oraz  wykorzystanie  materiałów  dla  celów  promocyjnych  i
dokumentujących Przegląd

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów)
danych  osobowych  dla  celów  organizacji  Przeglądu  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie
danych  osobowych  z  dnia  10  V  2018  r.  (Dz.  U.  z  2019  r.  Nr  1781  z poźn.  zm.)
Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania

 Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  odmowa  ich  podania
uniemożliwia udział w Przeglądzie

VI Przebieg konkursu

 Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator zakwalifikuje 12 wykonawców 
 Dnia  8  października  2021  r. na  stronie  internetowej  www.mdk-inowroclaw.pl

zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych wykonawców
 Każdy  z  zakwalifikowanych wykonawców,  zaproszony  jest  do  zaprezentowania  się

na żywo podczas Koncertu Finałowego w  sali  widowiskowej Młodzieżowego Domu
Kultury , ul NMP 14-16 w dniu 16 października 2021 r. od godziny 15.00 

 Każdy  wykonawca  wykonuje  trzy  utwory  w  nieprzekraczalnym  czasie  20   minut
(łącznie z zamontowaniem i zejściem ze sceny)

VII. Jury i kryteria oceny:

 Organizator powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Jury, która dokona wyboru 
zespołów biorących udział w Przeglądzie oraz wyłoni laureatów tego Przeglądu

 Ocenie będzie podlegać:
a) walory i umiejętności muzyczne wykonawców
b) aranżacja
c) warunki wokalne wykonawców
d) prezencja i ogólne wrażenie artystyczne
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 Oficjalne ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród w I POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE
ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH „GARAŻÓWKA” nastąpi po ustaleniu werdyktu przez 
Jury, w dniu przeglądu tj. 16 października 2021 r. 

 Decyzja Jury jest nieodwołalna

VIII. Nagrody

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, bony oraz udział w sesji nagraniowej clipu 
dla zwycięzców Przeglądu

IX. Postanowienia końcowe

 W  przypadku  zaostrzenia  lub  zmiany  obostrzeń  wprowadzanych  ze  względu  na
pandemię COVID-19,  Organizator  zastrzega sobie prawo zmiany terminu Koncertu
Finałowego,  informując  o  zaistniałym  fakcie  na  stronie  mdk-inowroclaw.pl  oraz
mailowo lub telefonicznie, przedstawiciela każdego z zakwalifikowanych do II etapu
zespołów Przeglądu


