
REGULAMIN 

I-go Małopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej 

„MANIA MUSICALOWANIA”2020 
 

 

1. I Małopolski Festiwal Piosenki Musicalowej i Filmowej  „MANIA MUSICALOWANIA” 2020 

odbędzie się w siedzibie House of Art – Profesjonalne Szkoły Musicalowe w Krakowie w dniach  09 - 

10 maj 2020, Gala Laureatów 22.06.2020 godzina:17:00  – Teatr Variété w Krakowie 

 

Organizatorem I Małopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej „MANIA 

MUSICALOWANIA” 2020  jest House of Art – Profesjonalne Szkoły Musicalowe  z siedzibą na al.29 

Listopada 104/U1, 31-406 Krakowie  

 

2. Festiwal jest przeglądem o charakterze konkursowym zespołów (max 5 osób), duetów oraz solistów 

sztuki musicalowej. 

     

3. Prezentacje konkursowe odbywają się wyłącznie na scenie sali teatralnej House of Art – 

Profesjonalne Szkoły Musicalowe w Krakowie. 

 

4. Ze względu na warunki techniczne niemożliwe jest przemieszczanie widzów z widowni na scenę. 

 

5. Czas prezentacji to 1 piosenka maksymalnie 5 minut, maksymalna liczba członków zespołu to 5 

osób. (W miarę możliwości technicznych istnieje możliwość uczestnictwa większego zespołu po 

wcześniejszym ustaleniu z organizatorem) 

 

6. Każdy uczestnik prezentuje się do podkładów nagranych na nośniku PenDrive, przy użyciu mikrofonu 

bezprzewodowego – „doręcznego”  

 

7. Nie zapewnia się żadnych elementów scenograficznych. 

 

8. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty. Mogą je oglądać uczestnicy festiwalu oraz widzowie 

zewnętrzni po dokonaniu rezerwacji miejsca na widowni. 

 

9. Wybrani Uczestnicy I Małopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej  „MANIA 

MUSICALOWANIA”2020 zobowiązani są do udziału w finałowej prezentacji dnia 22.06.2020 w 

teatrze Variété. W przypadku odmowy organizator  zastrzega sobie możliwość zatrzymania przyznanej 

nagrody. 

 

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności wykonawców w czasie prób i 

prezentacji konkursowych. Prezentacje konkursowe odbywać się będą od 16:00 do 20:00. 

 

11. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez Jury w trzech kategoriach z uwzględnieniem kategorii 

wiekowych 12-14,15-18 oraz 18 +: 

* w kategorii zespołów musicalowych – prezentacja wokalna utworu musicalowego z możliwością 

udziału tancerzy.  

* w kategorii duetów musicalowych – prezentacja wokalna utworu musicalowego w wykonaniu dwójki 

wokalistów. 

 

* w kategorii soliści musicalowi  – prezentacja wokalna utworu musicalowego w wykonaniu jednego 

wokalisty. 

(Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału puli nagród w poszczególnych 

kategoriach).  



12. Jednocześnie w wyniku plebiscytu uczestników zostanie przyznana wybranemu 

zespołowi/uczesnikowi nagroda publiczności. 

       

13. Zgłoszenia solistów, duetów i zespołów należy dokonać do  20 kwietnia 2020 na adres Biura 

Organizacyjnego. 

 

Za zgłoszenie uważa się przesłanie w określonym wyżej terminie czytelnie i dokładnie wypełnionej 

karty zgłoszenia wraz z nagraniem video dwóch piosenek musicalowych (dowolny język oraz dobór 

musicalu). Nagranie może być wykonane telefonem. 

Prosimy również o przesłanie 2-ch fotografii o dobrej jakości mailem, wraz z załączona zgodą autora 

na bezpłatne ich publikowanie.  

Zgłoszenia mogą być wysłane na adres mailowy lub za pośrednictwem poczty. 

 

14. Kwalifikacji zespołów dokona komisja powołana przez Organizatora. 

 

15. Każdy kto zgłosi swój udział w festiwalu otrzyma drogą mailową (na adres podany w karcie 

zgłoszeń) zawiadomienie o wyniku kwalifikacji najpóźniej do 24.04.2020r. 

 

16. Po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu na I Małopolski Festiwal Piosenki Musicalowej 

i Filmowej  „MANIA MUSICALOWANIA”  uczestnik winien potwierdzić swój udział do dnia 

28.04.2020r. telefonicznie.  

 

17. Istnieje możliwość uczestniczenia w festiwalu ograniczonej liczby obserwatorów. Termin zgłoszenia 

upływa 28.04.2020r.  

 

18. Nadesłane zgłoszenia podlegają akredytacji – udział w I Małopolskim Festiwalu Piosenki 

Musicalowej i Filmowej  „MANIA MUSICALOWANIA” objęte jest akredytacją 30,00zł/osoba. 

Organizator po potwierdzeniu udziału przez uczestnika wystawi druk akredytacyjny odpowiedni dla 

zgłoszenia. Akredytację należy wpłacić na konto bankowe organizatora do dnia 04.05.2020 roku 

(decyduje termin wpłynięcia na konto). W uzasadnionych przypadkach - istnieje możliwość zwolnienia 

z akredytacji.  
 

18.Organizatorzy zapewniają uczestnikom: 

- warunki techniczne występu – zgodnie z podanymi w karcie zgłoszenia, 

- materiały informacyjne 

- udział w omówieniach i konsultacjach prowadzonych  przez członków Jury - udział w wybranych 

imprezach towarzyszących,  

- możliwość udziału w warsztatach aktorskich , tanecznych oraz wokalnych w cenie obniżonej specjalnie 

dla uczestników: 

Sobota, Niedziela 

Panel A (1 rodzaj zajęć dziennie) – 2 x 90 min. obserwatorzy 60,00 zł, uczestnicy 30,00 zł 

Panel B (2 rodzaje zajęć dziennie) – 4 x 90 min. obserwatorzy 110,00 zł, uczestnicy 50,00 zł 

Panel C (3 rodzaje zajęć dziennie) – 6 x 90 min. obserwatorzy 160,00 zł, uczestnicy 90,00 zł 

 

Sobota 09.05.2020 

10.00 - 11:30  Zespół Wokalny – warsztaty wokalne 

11:45 – 13:15  Broadway Jazz – warsztaty taneczne 

13:30 – 15:00  Zadania Aktorskie – warsztaty aktorskie 

 

Niedziela 10.05.2020 

10.00 - 11:30  Zespół Wokalny – warsztaty wokalne 

11:45 – 13:15  Taniec Współczesny – warsztaty taneczne  

13:30 – 15:00  Zadania Aktorskie – warsztaty aktorskie 

 



Ograniczona ilość miejsc na warsztatach – decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych za 

pośrednictwem strony internetowej. Rejestracja możliwa od dnia 01.05.2019 godziny 00:00. 

 

19. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

20. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy, mając na uwadze pełne 

zaspokojenie potrzeb uczestników (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych) 

tak aby pobyt na I Małopolskim Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej  „MANIA 

MUSICALOWANIA” 2020 był dla nich przeżyciem miłym i chętnie wspominanym. 

 

 

21. Biuro Organizacyjne I Małopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej i Filmowej  „MANIA 

MUSICALOWANIA” 2020  funkcjonuje pod  adresem: 

 

House of Art – Profesjonalne Szkoły Musicalowe 
al. 29 Listopada 104/U1, 31-406 Kraków 

www.szkolywokalne.pl 

sekretariat@szkolywokalne.pl 

Tel. +48 730 003 190 

 

 

INFORMACJE SKRÓCONE: 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: 

09-10 maja 2020r. godzina 12:00– 15:30 – House of Art  

 

PRÓBY TECHNICZNE: 

09-10 maja 2020r. od 14:00 do 16:00 – House of Art  

 

PRZEGLĄD:    

09-10 maja 2020r. od 16:00 do 20:00 – House of Art  

 

REJESTRACJA NA WARSZTATY: 

09-10 maja 2020r. godzina 09:30 – 13:30 

 

WARSZTATY: 

09-10 maja 2020r. od 10:00 do 15:00 – House of Art. 

 

PRÓBY TECHNICZNE TEATR VARIÉTÉ: 

22 czerwca 2020r. godzina 15:00 – Teatr Variété w Krakowie 

 

GALA LAUREATÓW 

22 czerwca 2020r. godzina 17:00 – Teatr Variété w Krakowie 

 

KOMUNIKACJA: 

  – MPK KRAKÓW www.mpk.krakow.pl 

 

TAXI:  

– Mega 1219625   

– Barbakan 1219661 

 

 


