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1. ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU: 
- przegląd aktualnego środowiska kulturowo-muzycznego wśród młodzieży i dorosłych w powiecie 
raciborskim i opawskim;  
- prezentacja dorobku artystycznego polskich i czeskich zespołów instrumentalnych                    

  i wokalno-instrumentalnych; 
- prezentacja i promocja własnej twórczości muzycznej na pograniczu; 
- rozwijanie zainteresowań muzyczno – wokalnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy artystami po 
obu stronach granicy; 
- popularyzacja wartościowych opracowań muzycznych polskich i czeskich; 
- wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców; 
- promocja talentów. 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
- festiwal kierowany jest do amatorskich zespołów muzycznych składających się z minimum 3 osób; 
- wiek uczestników zespołu u większości  nie może przekroczyć 35 lat; 
- muzyka wykonywana przez zespoły musi mieć charakter „live”, czyli nie może zawierać muzyki 
mechanicznej, playbacków i pół-playbacków;  
 

3. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:  
Festiwal przeprowadzony będzie w trzech etapach: 
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I ETAP - przesłuchanie nagrań „demo”.   
 
Przesłanie dwóch utworów (w tym co najmniej jeden autorski) na płycie CD (w formacie Audio lub 
MP3) wraz z wydrukowanymi tekstami piosenek i czytelnie wypisaną kartą zgłoszenia do dnia 19 marca 
2014r. 
pocztą tradycyjną na adres: 
- zespoły z Polski:                  - zespoły z Czech:   
Raciborskie Centrum Kultury                                                                           Opavská kulturní organizace 
ul. Chopina 21                                                                                                     Ostrožná 46 
47-400 Racibórz                                                                                                  746 01, Opava 1 

Z dopiskiem „Festiwal Zespołów Młodzieżowych” 
lub pocztą elektroniczną na adres : 

ara@rck.com.pl       jan.kunze@oko-opava.cz 
 
O przyjęciu decyduje data wpływu zgłoszenia. 
Jury powołane przez organizatora po przesłuchaniu nagrań w dniu 28 marca 2014r. zakwalifikuje                   
10 zespołów do PÓŁFINAŁU Festiwalu (5 polskich i 5 czeskich). Uczestnicy zostaną powiadomieni                      
o udziale w półfinale do dnia 31 marca 2014r.  Jury dokona wyboru, które zespoły będą brały udział                   
w warsztatach i półfinale w Opawie, a które w Raciborzu. Materiały nadesłane na konkurs nie będą 
zwracane. 
 

II ETAP  
 
10 ZAKWALIFIKOWANYCH ZESPOŁÓW WEŹMIE UDZIAŁ W DWUDNIOWYCH WARSZTATACH ORAZ 
KONCERCIE PÓŁFINAŁOWYM – O MIEJSCU WARSZTATU I KONCERTU DANEGO ZESPOŁU DECYDUJE 
POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORA JURY (RACIBÓRZ LUB OPAWA). 
TRANSPORT, WYŻYWIENIE ORAZ NOCLEG DLA UCZESTNIKÓW ZAPEWNIA ORGANIZATOR 
 

1. Zespoły prezentują cztery utwory z czego co najmniej jeden autorski. 
2. Kolejność przesłuchań jest ustalona przez organizatora. 
3. W każdym PÓŁFINALE (Racibórz i Opawa) zostaną wyłonione dwa zespoły      

 (1 czeski i 1 polski), które wezmą udział w FINALE (w sumie 4 zespoły). 
4. Po ogłoszeniu werdyktu każdy uczestnik ma możliwość konsultacji z jurorami. 
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I DZIAŁANIE – DWUDNIOWE WARSZTATY ORAZ KONCERT   
                               PÓŁFINAŁOWY W OPAWIE: 
 
Warsztaty będą obejmowały takie dziedziny jak: aranżacja, produkcja, kompozycja, pisanie tekstów, 
realizacja dźwięku i promocja zespołów. 
 
Termin: 25 kwietnia 2014 godz. 16.00 - 20.00 - warsztaty 
               26 kwietnia 2014 godz. 10.00 – 14.00 – warsztaty 
               26 kwietnia 2014 godz. 18.00 – koncert półfinałowy 
Miejsce: Klub Art., ul. Ostrožná 46 v Opavě 

II DZIAŁANIE - DWUDNIOWE WARSZTATY ORAZ KONCERT   
                               PÓŁFINAŁOWY W RACIBORZU: 
 
Warsztaty będą obejmowały takie dziedziny jak: aranżacja, produkcja, kompozycja, pisanie tekstów, 
realizacja dźwięku i promocja zespołów. 
 
Termin: 2 maja 2014 godz. 16.00 - 20.00 - warsztaty 
              3 maja 2014 godz. 10.00 – 14.00 – warsztaty 
              3 maja 2014 godz. 18.00 – koncert półfinałowy 
Miejsce: Raciborskie Centrum Kultury, amfiteatr D.K. Strzecha przy ul. Londzina 38 
 

ETAP III  
I DZIAŁANIE - FINAŁ w Raciborzu 
TRANSPORT ORAZ WYŻYWIENIE DLA UCZESTNIKÓW FINAŁU ZAPEWNIA ORGANIZATOR 
Termin: 20 września 2014r.  
Miejsce: Rynek w Raciborzu 
W koncercie finałowym wezmą udział cztery zespoły wyłonione w koncertach półfinałowych (2 z Czech 
i 2 z Polski). Spośród nich zostaną wyłonione dwa pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia. Obowiązkiem 
czterech zespołów jest wzięcie udziału w koncercie laureatów. Wtedy to zostanie ogłoszony werdykt             
i zostaną wręczone nagrody. 
Każdy zespół przygotowuje 30 minutowy program, który zaprezentuje w koncercie finałowym                           
w Raciborzu i koncercie laureatów w Opawie. 
 

II DZIAŁANIE – KONCERT LAUREATÓW w Opawie 
TRANSPORT ORAZ WYŻYWIENIE DLA UCZESTNIKÓW FINAŁU ZAPEWNIA ORGANIZATOR 
Termin: 3 października 2014r. 
Miejsce: Klub Art., ul. Ostrožná 46 v Opavě 
W koncercie laureatów biorą udział zespoły, które uczestniczyły w koncercie finałowym. 
Podczas imprezy zostanie ogłoszony werdykt i odbędzie się wręczenie nagród. 
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4. NAGRODY: 
2 x pierwsze miejsce 
2 x wyróżnienie  
 

 5. KRYTERIA OCENY PREZENTOWANYCH FORM MUZYCZNYCH: 
- walory i umiejętności muzyczne wykonawców, 
- aranżacje; 
- interpretacja; 
- poziom zespołowego warsztatu muzycznego; 
- ogólne wrażenie artystyczne. 
 

 
        Z A P R A S Z A M Y!!! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
Czytelnie wypełnioną kartę należy przesłać do 19.03.2014r. na adres: 

Raciborskie Centrum Kultury 
ul. Chopina 21 

47-400 Racibórz 
 

1. Nazwa zespołu 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2. Ilość osób występujących ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko, adres i telefon przedstawiciela 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

6. Rodzaj akompaniamentu (podać skład instrumentalny) 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

7. Placówka delegująca. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Potrzeby techniczne  

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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8. Program: 

a. Tytuł utworu  

............................................................................................................................................... 

Kompozytor i autor tekstu 

............................................................................................................................................... 

b. Tytuł utworu 

............................................................................................................................................... 

Kompozytor i autor tekstu 

............................................................................................................................................... 

c. Tytuł utworu  

....................................................................................................................................………… 

Kompozytor i autor tekstu 

............................................................................................................................................... 

d. Tytuł utworu  

...............................................................................................................................................  

Kompozytor i autor tekstu 

............................................................................................................................................... 

 

9. Osiągnięcia 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

. 

 

 

                    ...........................................                                                    .................................... 

                          miejscowość data                                                                             pieczątka i podpis 


