
 REGULAMIN FESTIWALU

VIII Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych
„mocART”

Organizator:



Zapraszamy  na  VIII Festiwal  Piosenki  Osób  Niepełnosprawnych

„mocART”,  który  odbędzie  się  28.08.2022  roku  w  Stolicy  Polskiej  Piosenki  –

rozśpiewanym Mieście Opolu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.

 VIII Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „mocART” obejmuje I etap konkursu

piosenki w formie online (przysyłanie zgłoszeń wraz z nagraniem utworu) oraz II etap

– konkurs piosenki „live” z towarzyszeniem zespołu muzycznego – mocART Band

(wybrani przez Komisję Festiwalową Finaliści).

VIII  Festiwal  Piosenki  Osób  Niepełnosprawnych  „mocART” ma

dwutorową formułę festiwalową opartą na I etapie konkursowym online oraz II

etapie „live” z towarzyszeniem zespołu muzycznego przed jury konkursowym.

II  etap  konkursu  zakończony  jest  uroczystą  Galą  Finałową,  podczas  której

zostaną  wręczone  nagrody  laureatom  Festiwalu.  Na  Gali  wszyscy  Laureaci

występują prezentując zwycięski repertuar. Festiwal mocART adresowany jest

do osób niepełnosprawnych z całej Polski, z wyszczególnieniem Miasta Opola 

i Województwa Opolskiego.  

Głównym  celem  projektu  jest  stworzenie  podstaw  do  poszerzania

samoświadomości  uczestników  Festiwalu  poprzez  edukację  muzyczną  

i  psychologiczną,  aktywizację  społeczną  oraz  zintegrowanie  środowiska  różnych

grup społecznych i kulturowych. 

Podczas Festiwalu zaplanowane jest przygotowanie wybranych finalistów w II

etapie do wykonania hymnu Festiwalu „Taka jest w nas moc” autorstwa Katarzyny

Pumy Piaseckiej oraz praca nad emisją głosu, dykcją, interpretacją, autoprezentacją,

radzeniem  sobie  ze  stresem,  wykorzystywaniem  swoich  zasobów  wokalnych  

z  towarzyszeniem  zespołu  muzycznego  na  Konkursie  Finalistów  oraz  Gali

Festiwalowej.



REGULAMIN FESTIWALU

I. ORGANIZATOR

VIII Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „mocART” organizowany jest

przez Stowarzyszenie „Power Of Soul” z siedzibą w Opolu, którego głównym celem

jest upowszechnianie muzyki oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

II. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU

 25.07 – 15.08.2022 r. I etap online – cała Polska

 28.08.2022 r. II etap „live” Konkurs Finalistów i Gala Finałowa Festiwalu

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

ul. Piastowska 14A

45-081 Opole

Wszelkie  dodatkowe  informacje  na  temat  Festiwalu  można  uzyskać  na  stronie

www.facebook.com/festiwalmocart oraz pod adresem festiwal.mocart@gmail.com.

III. CELE FESTIWALU

1. Prezentacja dorobku artystycznego i promocja Uczestników Festiwalu.

2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej oraz rozwijania

własnej twórczości.

3. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

http://www.facebook.com/festiwalmocart


4. Rozwijanie  zdolności  wokalnych  oraz  doskonalenie  umiejętności

autoprezentacji na scenie.

5. Uświadamianie swoich zasobów i rozwijanie świadomości własnego „ja”.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs jest imprezą otwartą,  w której  mogą brać udział  pełnoletnie osoby

niepełnosprawne z terenu całej  Polski,  z wyszczególnieniem Miasta Opola  

i województwa opolskiego. 

2. Uczestnicy  przygotowują  jedną  piosenkę  polską  lub  zagraniczną  

o tematyce dowolnej.

3. Akceptowane  również  będą  piosenki  premierowe,  autorskie,  dotąd  nigdzie

niepublikowane, o ciekawej treści i melodyce.

4. Regulamin  oraz  Kartę  Zgłoszenia  można  pobrać  ze  strony  internetowej

www.facebook.com/festiwalmocart

5. Do Karty Zgłoszeniowej należy obowiązkowo załączyć:

 własne nagranie z utworem konkursowym w formacie mp3;

 informację o stopniu niepełnosprawności. 

Brak kompletnej dokumentacji wiąże się z niezakwalifikowaniem 

Uczestnika do udziału w Festiwalu.

6. Uczestnictwo w VIII Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „mocART”

następuje  poprzez  dostarczenie  podpisanej  Karty  Zgłoszenia  wraz  

z załącznikami do dnia 15.08.2022r. na adres: festiwal.mocart@gmail.com

Prosimy o przestrzeganie terminu wysyłania zgłoszeń.

7. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.

8. O  zakwalifikowaniu  się  do  II  etapu  Festiwalu  „mocART”  poinformujemy  

17. 08. 2022r. wysyłając wiadomość e-mail na adres uczestnika. 

9. Kwalifikacji  do  udziału  w  II  etapie  festiwalu  (na  podstawie  nadesłanych

zgłoszeń) dokona komisja powołana przez organizatora. 

10.Osoby  zakwalifikowane  do  II  etapu  Festiwalu  zobowiązane  będą  do

poniesienia  jednorazowej  opłaty  w  wysokości  50  zł  wpisowego.  

Termin płatności 25.08.2022r.

http://www.facebook.com/festiwalmocart


V. PRZEPISY OGÓLNE: 

1. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dowód tożsamości.

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  filmowania,  fotografowania  

i  nagrywania  prezentacji,  a  powstały  materiał  będzie  jego  wyłączną

własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia

dowolną  techniką  oraz  nieograniczone  w  czasie  

i  przestrzeni  wprowadzenie  do  obrotu,  w  tym  w  szczególności  do  emisji

radiowych  i  telewizyjnych  drogą  naziemną  i  satelitarną  oraz  

w  telewizjach  kablowych,  upowszechnienie  w  Internecie  oraz  druku.

Zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie  jest  wyrażeniem  zgody  na  powyższe

warunki  i  jednocześnie  wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych w celach festiwalowych. 

3. Komisję Artystyczną powołuje Organizator.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  losowe  zaistniałe  

w trakcie Festiwalu. 

5. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

VI. OCENA I NAGRODY

1. Powołana przez Organizatora Komisja Artystyczna oceniać będzie solistów w

kategorii wiekowej od 18 lat.

2. Komisja Artystyczna – Jury Festiwalu oceniać będzie: 

 dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawcy,

 interesujące wykonanie utworów, własną interpretację,

 muzykalność, indywidualność artystyczną,

 ogólny wyraz artystyczny.

3. Przewidziane są nagrody:

 regulaminowe:

 NAGRODY  PIENIĘŻNE,  RZECZOWE  I  DYPLOMY  dla  Laureatów

Festiwalu (Grand Prix, I, II i III miejsce)

 DYPLOMY dla wyróżnionych Uczestników Festiwalu

 DYPLOMY dla wszystkich Uczestników Festiwalu 



Istnieje  również  możliwość  przyznawania  nagród  pozaregulaminowych,

ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje

Komisja Artystyczna (Jury).

4. Komisja Artystyczna może zrezygnować z przyznania nagrody bądź przyznać

dwie nagrody jednego stopnia (nie dotyczy nagrody GRAND PRIX).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wszelkich  informacji  dotyczących  Festiwalu  organizatorzy  udzielają  pod

adresami: festiwal.mocart@gmail.com oraz stowarzyszenie.pos@gmail.com

oraz pod numerami telefonu: 505177971, 667984033

Organizator  zapewnia  opiekę  merytoryczną,  organizacyjną,  nagłośnienie,

sekcję rytmiczną, poczęstunek w dniu Konkursu „Live” i Gali Finałowej. 

mailto:festiwal.mocart@gmail.com

