
„MUZYCZNY KARAMBOL 2022” 
FESTIWAL ZESPOŁÓW AMATORSKICH                                                                               

Z TERENU MAZOWSZA ZACHODNIEGO 
(w skład którego wchodzą następujące powiaty: pruszkowski, grodziski, żyrardowski, warszawski 

zachodni, Warszawa) 

 

REGULAMIN FESTIWALU 

§ 1. Organizator 
MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY 

 

§ 2. Patronat Honorowy 
WICEPREZES RADY MINISTRÓW,  

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

PAN PROF. PIOTR GLIŃSKI  

 

§ 3. Partnerzy 
TELEWIZJA MAZOWSZA ZACHODNIEGO  

HOTEL „PANORAMA” W MSZCZONOWIE 

 

§ 4. Cel Festiwalu 

 Celem Festiwalu jest promowanie nieznanych zespołów amatorskich z terenu Mazowsza 

Zachodniego 

 Ukazywanie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej 

 Łączenie swoim przekazem odbiorców zróżnicowanych wiekowo 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu 

 Rozwój edukacji, kultury i sztuki 

§ 5. Uczestnicy 

 Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie zespoły muzyczne z terenu Mazowsza Zachodniego 

 Amatorski zespół jest to zespół, który nie gra zawodowo, który nie posiada podpisanej umowy 

z żadną wytwórnią muzyczną i liczy minimum trzy osoby 

 W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły prezentujące wszystkie gatunki muzyczne 

 Mamy nadzieję, że Festiwal stanie się wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się każdego roku                             

w listopadzie w Ośrodku Rekreacyjnym hotelu „Panorama” na Zbiroży 

 

Pragniemy, aby Mszczonów stał się: 

CENTRUM FESTIWALOWYM ZESPOŁÓW AMATORSKICH Z TERENU MAZOWSZA 

ZACHODNIEGO 

  

                                                                 § 6. Termin i miejsce 

 Festiwal „MUZYCZNY KARAMBOL 2022” -  składać się będzie z VI etapów:   



 I etap  04.08.2022 r. - 16.09.2022 r. 

Zgłoszenia do Festiwalu. Zespół zgłasza chęć udziału w konkursie po uprzednim wypełnieniu ankiety 

dostępnej pod adresem: https: www.mok.mszczonow.pl i przesyła  (linki do materiału muzycznego, 

lub nagrania) na e-maila: karambolmuzyczny@gmail.com 

Zespół musi zgłosić  3 utwory muzyczne do ewentualnych kolejnych etapów, oznaczone numerami:1, 
2, 3, których całkowity czas (chodzi o pojedynczy utwór) nie przekracza 5 minut  
 

 II etap  20.09.2022 r.- 27.10.2022 r. 

Kwalifikacja złożonego materiału do udziału w Festiwalu nastąpi drogą głosowania przez internautów 
na Facebook-u 
 

 III etap   31.10.2022 r. 

Ogłoszenie zwycięzców zakwalifikowanych do Festiwalu „MUZYCZNY KARAMBOL 2022”  
  

 IV etap  04.11.2022 r. 

Koncert zakwalifikowanych do Festiwalu „MUZYCZNY KARAMBOL 2022” - (część I)  
 

 V etap  05.11.2022 r. 

Koncert zakwalifikowanych do Festiwalu „MUZYCZNY KARAMBOL 2022” - (część II). Do finału 
zakwalifikują się maksymalnie 4 zespoły biorące udział w Festiwalu 
 

 VI etap  06.11.2022 r. 

Koncert zakwalifikowanych do finału Festiwalu. UROCZYSTA GALA ZWYCIĘZCÓW FESTIWALU 

„MUZYCZNY KARAMBOL 2022”, wręczenie nagród 

 

MIEJSCE FESTIWALU   OŚRODEK REKREACYJNY HOTELU „PANORAMA” W ZBIROŻY ! 

 

§ 7. Zasady uczestnictwa 

 Festiwal ma charakter konkursu, a zespoły biorące w nim udział będzie oceniać Jury  w składzie 4-
osobowym, powołane przez organizatora. Jury przyznaje nagrody finansowe. Werdykt Jury zostanie 
ogłoszony podczas zakończenia imprezy. Werdykt Jury jest ostateczny. Od werdyktu Jury nie ma 
możliwości odwołania 

 W Festiwalu wezmą udział zespoły amatorskie z terenu Mazowsza Zachodniego, wykonujące muzykę 
dowolnych gatunków muzycznych, które zostaną wyłonione w I etapie głosowania przez internautów 
na Facebook-u 

 Każdy zespół jest zobowiązany do napisania swojego dossier 

 Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu przed swoim występem w czasie nie dłuższym niż 
10 minut oraz do szybkiego demontażu po zakończeniu występu 

 Zespół musi wykonywać własny repertuar. Nie dopuszcza się grania z playbacku lub półplaybacku  

 Kolejność prezentacji ustala organizator 

 Podczas Festiwalu będzie działała LOŻA DZIENNIKARSKA 

 Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan znacznej 
nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu  

 Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych 
obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub 
niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy 

 Za występ w ramach Festiwalu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują 
też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem  

http://www.mok.mszczonow.pl/
mailto:karambolmuzyczny@gmail.com


 Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na godzinę przed rozpoczęciem 
Festiwalu i zgłosić swoją obecność organizatorowi  

 Dokładny program występu zostanie wysłany uczestnikom przeglądu najpóźniej na 2 dni przed 
Festiwalem  

 Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie  

 Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych 

 Organizator Festiwalu „MUZYCZNY KARAMBOL 2022”  wraz ze sponsorami fundują nagrody finansowe 
dla wyłonionych przez Jury laureatów Festiwalu 

 Organizator w ramach Festiwalu nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania oraz zwrotu kosztów 
transportu  

 Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie zarejestrowanego 
materiału podczas festiwalu w celach promocyjnych 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu 

 Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie 

organizator 

§ 8. Nagrody 

 Organizator Festiwalu zapewnia uczestnikom następujące nagrody: 

 Nagroda za zajęcie I-ego miejsca o wartości -  5 000 zł 

 Nagroda za zajęcie II-ego miejsca o wartości – 3 000 zł 

 Nagroda za zajęcie III-ego miejsca o wartości – 2 000 zł 

 Każdy z uczestników Festiwalu otrzyma profesjonalnie nagrany materiał filmowy do własnego 

użytku promocyjnego 

 Zgodnie z przepisami, nagroda zostanie pomniejszona o podatek zryczałtowany w wysokości 10% jej 

wartości 

 W skład Jury wchodzą:  

 Janusz Tylman 

 Danuta Stankiewicz 

 Piotr Bechcicki   

 Danuta Błażejczyk 

 Jury w swojej ocenie kierować się będzie: wykonaniem, prezentacją oraz ogólnym wyrazem 

artystycznym. Szczególną uwagę zwracać będzie na teksty i kompozycje własne (dopuszcza się 

maksymalnie jeden cover) 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU                                   W 

FESTIWALU 


