




REGULAMIN:/ 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Festiwal podzielonyd·est na dwa odrębnie
oceniane konkursy la dzieci i młodzieży.

KONKURS DZIECIĘCY 

1. W konkursie dziecięcym mogą
uczestniczyć wykonawcy w wieku
od 7 do 13 lat w grupach
wiekowych (wg roku urodzenia):

I grupa - roczniki 2011-2014, 
li grupa - roczniki 2008-2010. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być
soliści oraz zespoły wokalne
(do 5 osób).

3. Każdy wykonawca zobowiązany
jest przygotować i przesłać dwie
piosenki:
- jedną obowiązkową do wyboru

z trzynastu płyt „Młodzi Artyści
Śpiewają", które można nabyć
kupując cegiełkę na rzecz Fundacji
www.mlodziartysci.eu

- drugą dowolną piosenkę w języku
polskim (mile widziane nowe
interpretacje znanych piosenek).

e zok.com.pl 
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KONKURS MŁODZIEŻOWY 

1. W konkursie młodzieżowym mogą
uczestniczyć wykonawcy w wieku
od 14 do 25 lat w grupach wiekowych
(wg roku urodzenia):

I grupa - roczniki 2005-2007, 
li grupa - roczniki 1996-2004. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być
soliści oraz zespoły wokalne
(do 5 osób).

3. Każdy wykonawca zobowiązany jest
przygotować i przesłać dwie piosenki:
- jedną obowiązkową do wyboru

z trzynastu płyt „Młodzi Artyści
Śpiewają", które można nabyć kupując
cegiełkę na rzecz fundacji na stronie
internetowej www.mlodziartysci.eu

- drugą dowolną piosenkę w języku
polskim - mile widziane nowe
interpretacje znanych piosenek.

W konkursie młodzieżowym organizatorzy 

zachęcają do korzystania z piosenek z repertuaru 

Anny German (patronki zielonogórskiego 

amfiteatru). 

http://www.mlodziartysci.eu
http://www.mlodziartysci.eu


REGULAMIN :I 
ZGŁOSZENIE 

- Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest podanie na formularzu zgłoszeniowym kodu,
który zamieszczony jest na trzynastej płycie - ,,Młodzi Artyści Śpiewają 2021".
Płytę „Młodzi Artyści Śpiewają 2021 wraz z kodem można otrzymać kupując cegiełkę na
rzecz Fundacji na stronie internetowej www.mlodziartysci.eu w formie tradycyjnej {płyta CD)
lub elektronicznej (album mp3).

- Na płytach znajdują się również podkłady muzyczne do piosenek.

- Dopuszcza się również przygotowanie obu piosenek z repertuaru, który znajduje się
na płytach Młodzi Artyści Śpiewają.

- Uczestnicy przy pomocy formularza przesyłają dwa pliki w formie filmików video
(nagrane np. smartfonem) z wykonaniem „na żywo" przygotowanych piosenek.
Nagranie może być zrobione w dowolnym miejscu - w domu, na koncercie, w szkole itp.

Szczegółowa instrukcja dotycząca zgłoszenia nagrań wideo znajduje się pod tym linkiem: 

https://mlodziartysci.eu/festiwal-fuma-2021 

Uwaga! Wykonawcy, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy na Festiwal 
w zeszłym roku podając kod z płyty MAŚ 2020, mogą go użyć ponownie 
w tegorocznym formularzu. 

Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronach 
www.zok.com.pl oraz https://mlodziartysci.eu/festiwal-fuma-2021 

- zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021.

UWAGA! Prosimy także o załączenie w formularzu zgłoszeniowym zdjęcia 
{plik.jpg, maksymalnie 2 MB) oraz krótkiej notki biograficznej (osiągnięcia artystyczne itp.). 

UC2ESTNICY KONCERTÓW KONKURSOWYCH 
-----

1. W konkursach udział wezmą: wokaliści wyłonieni przez radę artystyczną na podstawie
nadesłanych materiałów, zaproszeni laureaci festiwali regionalnych nominujących
do Festiwalu FUMA.

2. W konkursie nie może wziąć udziału laureat Grand Prix Festiwalu poprzedniej edycji.
3. Zaproszonych o udziale w koncertach konkursowych powiadomimy e-mailem.
4. Lista uczestników Festiwalu zostanie podana na stronie www.zok.com.pl

KONCERTY KONKURSOWE - 28 maja 2021 
1. Wykonawcy zakwalifikowani i zaproszeni do koncertów konkursowych zobowiązani są

do udziału w warsztatach artystycznych w dnu 27 maja 2020 w Zielonej Górze.
2. W koncertach konkursowych uczestnicy wykonują 1 piosenkę wskazaną przez

radę artystyczną z towarzyszeniem orkiestry festiwalowej.
3. Jury Festiwalu wyłoni laureatów po koncertach konkursowych w dniu 28 maja,

przyzna nagrody i zaprosi do koncertu galowego.
4. Ocenie podlegać będą: interpretacje piosenek, umiejętności warsztatowe i walory wokalne.

Wszelkie decyzje rady artystycznej i jury są ostateczne

e zok.com.pl 

http://www.mlodziartysci.eu
https://mlodziartysci.eu/festiwal-fuma-2021
http://www.zok.com.pl
https://mlodziartysci.eu/festiwal-fuma-2021
http://www.zok.com.pl





