
XXIV 
Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki

Dzieciêcej i M³odzie¿owej  

ROZŒPIEWANY WAWER”“

Warunkiem uczestnictwa jest:

- przes³anie do dnia  na adres

e-mail: czytelnie wype³nionej karty 

zg³oszenia i dowodu wp³aty (³¹cznie).

Wysokoœæ akredytacji wynosi:

20 z³-solista
50 z³-zespó³

Op³ata w tytule powinna zawieraæ skrócon¹ nazwê Przegl¹du, nazwisko i imiê 

uczestnika lub nazwê zespo³u

np.  ROZŒPIEWANY WAWER- JAN NOWAK SOLISTA

Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto:  

WCK FILIA ZASTÓW

nr rachunku 31124061591111001058789477

Przes³uchania konkursowe

Kolejnoœæ na listach jest ostateczna i nie podlega zmianie.

18 marca (œroda) 2020 r.

rozspiewanywawer2020@gmail.com 

04 (sobota),                    

05 (niedziela), 06 (poniedzia³ek) kwietnia 2020 r.

25 (œroda) marca 2020 r.

 13 (poniedzia³ek) kwietnia 2020 r.

 26 (niedziela) kwietnia     
2020 r. 

ODBIÓR NAGRÓD TYLKO PODCZAS GALI W DNIU 26 KWIETNIA 2020 R.

W przypadku rezygnacji z udzia³u w Przegl¹dzie lub nieobecnoœci solisty, 
zespo³u op³ata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.

 odbêd¹ siê w dniach 

    

 O godzinach przes³uchañ w poszczególnych kategoriach wiekowych 

poinformujemy  na  naszej  stronie  internetowej   w 

zak³adce Zastów  w  dniu 

 Protokó³ obrad Jury zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej 

w dniu

Koncert  Laureatów i Gala wrêczenia nagród w dniu

www.wck-wawer.pl

                     

                 

               

          

ORGANIZATOR

   UL . LUCERNY 13       04-6 87  WARSZAWA  WAWER
              T EL. 22 /8156763                  WWW.WCK-W AWER.PL

    WAWERSKIE CENTRUM KULTURY FIL IA ZASTÓW

 za praszaFILIA ZASTÓW

WAWERSKIE 
C E N T R U M K U LT U RY

F I L I A Z A S T Ó W

http://www.wck-wawer.pl


Cel przegl¹du:

Uczestnicy przegl¹du:

Kategorie wiekowe uczestników:

Kryteria oceny:

- poszukiwanie talentów, umo¿liwienie prezentacji i dalszego rozwoju,

- zaprezentowanie dorobku dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów    

  wokalnych, które dzia³aj¹ w placówkach kultury, szko³ach,   

  placówkach oœwiatowo- kulturalnych i innych,

- wymiana doœwiadczeñ w pracy artystycznej.

- zg³oszenia indywidualne,

- soliœci i zespo³y wokalne dzia³aj¹ce w przedszkolach, szko³ach, œwietlicach, 

  klubach, placówkach kultury, placówkach wychowawczych i innych

 (zespó³ mo¿e siê sk³adaæ z minimum 3 a maximum 10 osób).

- od 4 lat do 5 lat,             - od 14 lat do 16 lat

- od 6 lat  do 7 lat,            - od 17 lat do 20 lat        

- od 8 lat do 10 lat,           - od 21 lat i powy¿ej

- od 11 lat do 13 lat                                             

- dobór repertuaru,

- indywidualne podejœcie do interpretacji utworu,

- muzykalnoœæ,

- wyczucie rytmu,

- dykcja,

- ogólny wyraz artystyczny.

PRZEGL¥D NIE DOTYCZY DUETÓW I CHÓRÓW!

O przynale¿noœci do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Przepisy ogólne:

- przegl¹d ma charakter konkursowy, a Laureaci i wyró¿nieni w poszczególnych  

   kategoriach otrzymuj¹ nagrody,

- uczestnicy wykonuj¹ tylko jeden utwór w jêzyku polskim,

 - wykonawca uczestnicz¹cy po raz kolejny w konkursie nie mo¿e œpiewaæ tej 

  samej piosenki ponownie,

- maksymalna  d³ugoœæ wykonywanego utworu do 4 minut

- ka¿dy uczestnik przegl¹du mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego zespo³u,

- o przynale¿noœci zespo³u do kategorii wiekowej decyduje wiek  

  najstarszego cz³onka zespo³u,

- karta zg³oszenia wg wzoru,

zg³oszenia jest równoznaczne z akceptacj¹ warunków 

  regulaminu i równoczesn¹ zgod¹ na przetwarzanie danych osobowych na  

  potrzeby organizacji konkursu oraz nagrywanie, filmowanie        

  i fotografowanie podczas przegl¹du, a powsta³y materia³ bêdzie 

  w³asnoœci¹ organizatora. Materia³ ten mo¿e byæ zamieszczony 

  na stronach internetowych WCK Filia Zastów, prasie i innych mediach  

  niezale¿nych od miejsca, w których odbywaj¹ siê przes³uchania i koncert,

- decyzje Jury s¹ ostateczne,

- organizator nie zwraca kosztów przejazdu,

- organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany dnia przes³uchañ, terminu 

  opublikowania protoko³u jury na stronie internetowej oraz terminu koncertu  

  Laureatów,

- sprawy nieujête w regulaminie rozstrzyga organizator przegl¹du.

- dopuszcza siê tylko œcie¿ki dŸwiêkowe bez nagranego wokalu   

  i chórków (tylko playback instrumentalny), noœnik CD lub pendrive z jedn¹ 

  piosenk¹ (podk³adem muzycznym)- opisany.  Niedope³nienie 

  powy¿szego wymogu upowa¿nia Jury do przerwania wykonywania 

  utworu!!!

- KOLEJNOŒÆ WYSTÊPÓW PODCZAS PRZES£UCHAÑ USTALA ORGANIZATOR        

  I NIE PODLEGA ONA ZMIANIE,

- Jury po ocenie wystêpu ma prawo przerwaæ dalsze wykonywanie utworu,

- sk³ad Jury mo¿e ulec zmianie, co nie ma wp³ywu na ocenê wystêpu

wszystkich

- ka¿dy uczestnik w wieku szkolnym zobowi¹zany jest  posiadaæ aktualn¹      

  legitymacjê szkoln¹,

- karty wype³nione nieczytelnie i nie zawieraj¹ce  danych

  nie bêd¹ brane pod uwagê!!!

-rezygnacja z udzia³u w Przegl¹dzie tylko w formie pisemnej,

- UWAGA przes³anie karty 
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