
REGULAMIN 
MAŚ FESTIVAL 2023 

„WYGRAJ HIT” 
III edycja 

 
Organizatorzy: 
 

• Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” www.mlodziartysci.eu 

• FMA Records – Porusz świat swoim głosem www.fmarecords.eu 

 
Konkurs:  
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wykonawcy w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
 
- konkurs dziecięcy 9 - 14 lat, 
- konkurs młodzieżowy 15-18 lat, 
- konkurs dorośli 19 + 
 

2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko soliści bez udziału duetów oraz zespołów. 
3. Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować i przesłać jedną piosenkę z płyt „Młodzi Artyści 

Śpiewają”. Wszystkie piosenki i podkłady instrumentalne dostępne są na stronie 

https://mlodziartysci.eu/plyty-z-piosenkami-i-podkladami/ oraz serwisach streamingowych 
(YouTube, Spotify, Tidal itp.) 

 
Zgłoszenie: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Uczestnik przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie 

https://mlodziartysci.eu/masfestival2023/ wysyła zgłoszenie wraz z linkiem do video umieszczonego 
na YouTube (nagranie video np. smartfonem) z wykonania piosenki na żywo (z podkładem 
instrumentalnym Fundacji Młodzi Artyści) – bez użycia mikrofonu. 
W zgłoszeniach nie będą przyjmowane nagrania z festiwali i koncertów.  

2. Uczestnik zamieszcza to samo nagranie na swoim (lub opiekuna/rodzica) profilu społecznościowym 
(instagram/facebook) oznaczając organizatora @fundacjamlodziartysci wraz z opisem pod filmem 
#MAŚFESTIVAL. 

3. Dopiero po wypełnieniu punktów 1 i 2, zgłoszenie będzie rozpatrywane przez Radę Artystyczną. 
4. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.03.2023 r. do godziny 24:00. 

 
UWAGA! Prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszeniowym krótkiej informacji o swoich osiągnięciach 
artystycznych oraz załączenie aktualnego zdjęcia (plik jpg max. do 2 MB). 

 
 
 
 
 
 

Rejestracja na 
www.mlodziartysci.eu 

1 

Wrzucenie filmu na swój 
facebook/instagram 

2 
Oznaczenie 

@fundacjamlodziartysci 
na filmie oraz 

#MAŚFESTIVAL w opisie 
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http://www.mlodziartysci.eu/
file:///D:/FESTIWALE%202023/MAS%20FESTIVAL2023/www.fmarecords.eu
https://mlodziartysci.eu/plyty-z-piosenkami-i-podkladami/
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Terminarz MAŚ Festival: 
 

1. I ETAP – Eliminacje:  
wysyłanie zgłoszeń za pomocą formularza oraz zamieszczenie filmu z nagraniem w mediach 
społecznościowych wraz z oznaczeniami i opisem. 
Na zgłoszenia czekamy do 10.03.2023 r. 
Ze wszystkich zgłoszeń Rada Artystyczna wybierze maksymalnie 60 osób (max. po 20 z każdej kategorii 
wiekowej), które przejdą do półfinału. 

 
2. II ETAP – Półfinał:  

Wybrane przez Radę Artystyczną prezentacje zostaną udostępnione na igtv@fundacjamlodziartysci 
,postach na Facebooku Fundacji oraz kanale YouTube Fundacja Młodzi Artyści, aby móc na nie głosować 
online. 
Do ścisłego finału (III ETAPU) zostaną zaproszeni wokaliści (maksymalnie po 10 osób z każdej kategorii) 
którzy otrzymają największą ilość głosów – polubień 
Głosy (polubienia) filmu tego samego kandydata z instagram, facebook, youtube są sumowane. 
Głosowanie II Etapu trwa do 07.04.2023 r. 

 
3. III ETAP – Finał: 

Maksymalnie 30 nagrań z największą ilością głosów trafi do Rady Artystycznej, która wybierze 3 
zwycięzców (po 1 z każdej kategorii), którzy otrzymają nagrody. 
Z trójki laureatów tylko jedna osoba dostanie Nagrodę Główną ufundowaną przez Fundację Młodzi 
Artyści. 
Ogłoszenie wyników na Instagramie i Facebooku Fundacji 14.04.2023 r. 

 
 
Ocena i nagrody: 
 

1. Rada Artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację utworu, umiejętności wokalne i emisję 
głosu Uczestników. 

2. Nagrody dla Laureatów MAŚ Festival: 
1) Bezpłatny udział w Wyjątkowych Warsztatach Artystycznych – Przytok 2023, 
2) Czek na 1000 zł 
3) Nagroda główna to nagranie autorskiej piosenki wyprodukowanej przez FMA Records, która 

znajdzie się na płycie Młodzi Artyści Śpiewają 2024 i będzie promowana w serwisach 
streamingowych ! 

 
Opłaty: 
 

1. Po wyborze 60 wykonawców zakwalifikowanych do II Etapu-półfinału. 
Uczestnicy II Etapu są zobowiązani do dokonania wpłaty akredytacyjnej:  30 zł od każdego wykonawcy. 

2. Każdy Uczestnik wpłacający akredytację otrzyma wybrany Album mp3 Młodzi Artyści Śpiewają. 
3. Wpłaty należy dokonać do dnia 23.03.2023 r. na numer konta bankowego, który zostanie wysłany w mailu 

informacyjnym osobom zakwalifikowanym do kolejnego etapu. Brak wpłaty dyskwalifikuje Uczestnika z 
dalszego udziału w MAŚ Festival. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania MAŚ Festival, akredytacja nie podlega zwrotowi. 

 
 
 
 
 



Zasady Organizacyjne: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz odwołania MAŚ Festival z przyczyn od niego 
niezależnych. 

2. Zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika MAŚ Festival dokonuje jego rodzic/ prawny opiekun. 
3. Uczestnik dokonując zgłoszenia równocześnie akceptuje regulamin MAŚ Festival. 
4. Decyzje Rady Artystycznej oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne. Rada Artystyczna nie udziela konsultacji 

wokalnych. 
5. Uczestnik biorąc udział w MAŚ Festival dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

niezbędnych do realizacji MAŚ Festival. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe lecz jest niezbędne do 
wzięcia udziału w MAŚ Festival. 

6. Uczestnik biorąc udział w MAŚ Festival dobrowolnie wyraża zgodę Organizatorowi na bezpłatne i 
bezterminowe wykorzystanie  i publikację konkursowego wideo Uczestnika w celach realizacji 
statutowych działań Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści”. 
Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w MAŚ Festival. 
 


