
 

 
 

Organizator: 

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość 
ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa 
tel. 22 615-73-28 

www.wck-wawer.pl 
 e-mail: radosc@wck-wawer.pl,     
            poliglotka2018@gmail.com 

 

Cel Przeglądu: 
• Propagowanie nauki języków narodowych Europy; 

• Podniesienie świadomości kulturowej dzieci I młodzieży; 

• Prezentacje umiejętności i dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych; 

• Ocena umiejętności posługiwania się językami obcymi podczas wykonywania utworów 

wokalnych; 

• Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej; 

 

Terminy:   I ETAP 10-15 listopada 2018r. 

II ETAP 24-25 listopada 2018r. 

Aby wziąć udział w Konkursie do dn. 10 listopada 2018 należy przesłać na adres e-mail 

poliglotka2018@gmail.com 
 

1. playback (nagranie głosu z podkładem) do oceny w I etapie Przeglądu (demo). 
 

2. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych. 

 

Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchań w II etapie zostanie umieszczona na 
stronie internetowej WCK Filia Radość w dniu 15 listopada 2018. 

 

Miejsce II etapu Przeglądu: 

Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa Międzylesie 

 
godziny przesłuchań będą podane na stronie internetowej WCK Filia Radość 

od dnia 20 listopada 2018r. 
Informację będzie można również uzyskać pod nr tel. 22 615-73-28. 

 

Uczestnicy: 

Śpiewające Dzieci, Młodzież i Dorośli 
• indywidualnie w kategoriach wiekowych: 

7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 19 lat, powyżej 19 lat 
• Zespołowo – podkład CD – bez towarzyszenia instrumentów na żywo. 

http://www.wck-wawer.pl/
mailto:radosc@wck-wawer.pl
mailto:poliglotka2018@gmail.com


Zasady ogólne: 

1. Jest to Przegląd Piosenki europejskiej, dlatego prosimy zwrócić uwagę na kraj 

pochodzenia  piosenki – w szczególności śpiewanej w jęz. angielskim.  

2. Śpiewamy we wszystkich językach europejskich, oprócz jęz. polskiego. 

3. Przegląd ma charakter konkursowy. 

4. Nie będą oceniane polskie wersje piosenek zagranicznych. 

5.  Oddzielnie będą oceniane wykonania piosenek po angielsku i w pozostałych 

językach narodowych europy. 

6. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu. 

7. Każdy uczestnik wykonuje tylko 1 piosenkę. 

           8. Przewidziano nagrodę specjalną dla uczestnika wykonującego piosenkę                                                              

                w języku niemieckim. 

            9. Po raz pierwszy wręczona zostanie nagroda za DEBIUT w Przeglądzie „Nutka Poliglotka”. 

           10.  W czasie przesłuchań II etapu niedozwolone jest śpiewanie z playbacku. 

11. Zarówno w czasie przesłuchań jak i w trakcie koncertu laureatów                 

OBOWIĄZUJE  TEN SAM STRÓJ – GALOWY.                                                               

Wizerunek uczestnika także podlega ocenie przez jurorów. 

12.  Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego 

przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także 

wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie 

      powstałego materiału ( który jest własnością organizatora), przetwarzanie danych 

 osobowych każdego uczestnika w celach związanych z organizacją Przeglądu 

           12. Zabrania się dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku w celach inne niż prywatne.      

           Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych   

           osobowych w postaci wizerunku uczestników Przeglądu skutkować może  

           odpowiedzialnością prawną. 

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

        Warunki techniczne II etapu Przeglądu: 

1. Nośnik CD Audio. 

2. Płyta CD z jedną piosenką - OPISANA! ( nazwisko, imię, wiek uczestnika, tytuł) 

  Oceny i nagrody: 

 

Jury oceniać będzie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, zwracając uwagę na: 
umiejętności wykonawcze, walory muzyczne stopień trudności wykonywanych utworów 

Poprawność w posługiwaniu się językiem obcym, ogólne wrażenie artystyczne. 

 
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. 

O sposobie podziału nagród decyduje Jury. 
Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. 



 

II Etap  Przeglądu: 
 24 listopada 2018 – przesłuchania, 

25 listopada 2018- PRZESŁUCHANIA, KONCERT GWIAZDY 

ODCZYTANIE PROTOKOŁU, ROZDANIE NAGRÓD, 

KONCERT LAUREATÓW - 
Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawców Koncertu Laureatów 
 

 

Uwaga: 
Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu i wyżywienia, nie zwraca kosztów podróży 
oraz noclegów. . 

 

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest: 

• Przesłanie do dnia 10 listopada 2018 playbacku i karty zgłoszenia wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail 

poliglotka2018@gmail.com 

• Przesłanie do dnia 19 listopada 2018 (osobny zakwalifikowane do II etapu) 

dowodu wpłaty akredytacji.  Nieprzesłanie w terminie potwierdzenia wpłaty 

będzie skutkować nieumieszczeniem uczestnika na liście przesłuchań                   

II etapu Przeglądu.  

Wysokość akredytacji wynosi: 
- 25 zł - uczestnik indywidualny 
- 50 zł - zespół 

Wpłaty należy dokonać na konto WCK Filia Radość 70 1240 6159 1111 0010 5908 4140. 

Opłata w tytule powinna zawierać nazwę skróconą Przeglądu, nazwisko i imię uczestnika lub 
nazwę zespołu np. Poliglotka 2018 - Kasia Kowalska - solo 

 

Opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w Przeglądzie lub 

nieobecności uczestnika/uczestników. 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyny. 

 
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego regulaminu, listy wykonawców oraz informacje 

uzupełniające na bieżąco podawane będą na naszej stronie internetowej www.wck-wawer.pl 
w zakładce Filii Radość. 

 
Złożenie karty zgłoszenia 

równoznaczne jest z przyjęciem Regulaminu w całości. 

http://www.wck-wawer.pl/

