UWAGA!!!
Karty zg³oszeñ prosimy przes³aæ na adres:
Klub Kultury ZASTÓW”
“
ulica Lucerny 13
04-687 Warszawa
fax 22/8156763
klub@kkzastow.com
WYPE£NIONE PISMEM DRUKOWANYM
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia

29 lutego 2012 r.
DECYDUJE DATA WP£YWU DO ORGANIZATORA

Przes³uchania konkursowe odbêd¹ siê w dniach
10 (sobota), 11 (niedziela), 12 (poniedzia³ek) marca 2012 r.
O godzinach przes³uchañ w poszczególnych kategoriach
wiekowych poinformujemy na naszej stronie internetowej
www.kkzastow.com w dniu 5 (poniedzia³ek) marca 2012 r.
Protokó³ obrad Jury zostanie zamieszczony na naszej
stronie internetowej w dniu 19 (poniedzia³ek) marca 2012 r.
Koncert Laureatów odbêdzie siê w dniu 15 (niedziela)
kwietnia 2012 r.

“
Organizator:
Klub Kultury Zastów”,
ulica Lucerny “13, 04-687 Warszawa Wawer
tel./fax 22/8156763 www.kkzastow.com

Cel przegl¹du:

Przepisy ogólne:

- 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.

- przegl¹d ma charakter konkursowy,
- Laureaci i wyró¿nieni w poszczególnych kategoriach otrzymuj¹
nagrody,
- uczestnicy wykonuj¹ tylko jeden utwór,
- wykonawca uczestnicz¹cy po raz kolejny w konkursie nie mo¿e
œpiewaæ tej samej piosenki ponownie,
- max. d³ugoœæ utworu to 4 minuty,
- ka¿dy uczestnik przegl¹du mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego
zespo³u,
- o przynale¿noœci zespo³u do kategorii wiekowej decyduje wiek
najstarszego cz³onka zespo³u,
- w przegl¹dzie mog¹ byæ wykonane tylko utwory w jêzyku polskim,
- œcie¿ki dŸwiêkowe bez nagranego wokalu (tylko playback
instrumentalny),
- karta zg³oszenia wg wzoru,
- karty wype³nione nieczytelnie i nie zawieraj¹ce wszystkich
danych nie bêd¹ brane pod uwagê,
- ostateczny termin na dokonanie zmian w zg³oszeniach to:
7 marca 2012 r.,
- przes³anie zg³oszenia jest równoczeœnie zgod¹ na nagrywanie,
filmowanie i fotografowanie podczas przegl¹du, a powsta³y materia³
bêdzie wy³¹cznie w³asnoœci¹ organizatora,
- kolejnoœæ wystêpów podczas przes³uchañ ustala organizator
i nie podlega ona zmianie,
- 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,
- zasady okreœlone w regulaminie nie podlegaj¹ negocjacjom,
- sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzyga organizator przegl¹du.

Uczestnicy przegl¹du:
- indywidualni,
- 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).

PRZEGL¥D NIE DOTYCZY DUETÓW I CHÓRÓW!
Kategorie wiekowe uczestników:
- od 4 lat do 5 lat,
- od 6 lat do 7 lat,
- od 8 lat do 10 lat,
- od 11 lat do 13 lat,
- od 14 lat do 16 lat,
- od 17 lat do 20 lat,
- od 21 lat i powy¿ej.

Kryteria oceny:
- dobór repertuaru,
- indywidualne podejœcie do interpretacji utworu,
- muzykalnoœæ,
- wyczucie rytmu,
- dykcja,
- ogólny wyraz artystyczny.

