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
poliglotka2015@gmail.com

Cel przeglądu:






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;
Wzbogacenie repertuaru wykonawczego młodych artystów i rozpowszechnianie nowego repertuaru;
Umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć wykonawców i ich instruktorów.

Termin: 4-5-6 grudnia 2015r.
Miejsce przeglądu:
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel „BOSS” ul. Żwanowiecka 20, Warszawa -Miedzeszyn
godziny przesłuchań będą podane na stronie internetowej WCK Filia Radość od dnia 1 grudnia 2015r.
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.

Zasady ogólne:
 Śpiewamy we wszystkich językach europejskich
Piosenka europejska to piosenka wykonywana w języku kraju europejskiego.
Nie będą oceniane wykonania w językach innych niż europejskie.
 Przegląd ma charakter konkursowy
 Przegląd dotyczy wykonań piosenek wyłącznie zagranicznych.
 Nie będą oceniane polskie wersje piosenek zagranicznych
 ODDZIELNIE BĘDĄ OCENIANE WYKONANIA PIOSENEK PO ANGIELSKU I W POZOSTAŁYCH
JĘZYKACH NARODOWYCH EUROPY.
 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.
 Każdy uczestnik wykonuje tylko 1 piosenkę.
 Niedozwolone jest śpiewanie z playbacku
 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

 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.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Warunki techniczne:
1. Nośnik CD Audio, albo wave, dopuszczalne MP3

(gorsza jakość)

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

Oceny i nagrody:
PO RAZ KOLEJNY PRZEWIDZIANO NAGRODĘ SPECJALNĄ
DLA UCZESTNIKA WYKONUJĄCEGO PIOSENKĘ W JĘZYKU NIEMIECKIM.
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.

Termin Przeglądu:
4 i 5 XII 2015 – przesłuchania
06 XII 2015r. od godz. 12.00
ODCZYTANIE PROTOKOŁU, ROZDANIE NAGRÓD,
KONCERT LAUREATÓW ORAZ REJESTRACJA TELEWIZYJNA

Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawców Koncertu Laureatów
Uwaga:
Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu i wyżywienia, nie zwraca kosztów podróży oraz noclegów. Ze
względu na rejestrację telewizyjną wymagany jest odpowiedni ubiór sceniczny już w czasie przesłuchań.
Nagrany materiał zostanie wyemitowany w TVP Warszawa oraz TVP ABC.

Warunkiem uczestnictwa jest:


złożenie do dnia 25 listopada 2015r. karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty akredytacji
w siedzibie WCK Filia Radość lub e-mail poliglotka2015@gmail.com
 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 2015 - Kasia Kowalska solo
Opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika/uczestników na Przeglądzie.
Brak karty i wpłaty w w/w terminie skutkuje niezakwalifikowaniem uczestnika/uczestników do Przeglądu.
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 oraz uiszczenie opłaty akredytacyjnej
równoznaczne jest z przyjęciem Regulaminu w całości

