
REGULAMIN VII Przeglądu wokalnego dla dzieci i młodzieży „SŁOWIKONADA”  

                                                          
Organizator konkursu: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek  m.st. Warszawy  

Termin konkursu: 27 - 28 kwietnia 2019 (sobota-niedziela)  
Cele konkursu:  

 odkrywanie nowych talentów i osobowości scenicznych oraz prezentacja dorobku artystycznego, 
 rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej, 
 prezentacja umiejętności wokalnych. 

  
Zasady konkursu: 

W konkursie mogą uczestniczyć tylko amatorzy z wyłączeniem szkół artystycznych. Występujący będą podzieleni na 2 główne 
kategorie. W pierwszej znajdują się soliści i duety, w drugiej amatorskie zespoły wokalne (nie chóry).  

 
1. Konkurs obejmuje dwa gatunki muzyki (należy zaznaczyć w karcie): 

 muzykę rozrywkową, 

 muzykę klasyczną.  
 

2. Kategorie wiekowe dla solistów i duetów: 
        I grupa: wiek 4-6 lat 
       II grupa: wiek 7-9 lat 
       III grupa: 10-12 lat 
       IV grupa 13-15 lat 
         V grupa 16-20 lat 
 
3. Kategorie wiekowe dla zespołów: 

 I grupa  5-12 lat 
 II grupa 13-20 lat 

(W przypadku zespołu muzycznego o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie 
przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii, a także jego wiodąca rola w przygotowanej prezentacji muzycznej). 

 

4. Kryteria oceny Jury: 
Prezentacje będą oceniane przez 3 osobowe profesjonalne Jury. Kryteriami ocen będą: 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 interpretacja,  

 czystość śpiewu – intonacja, 

 dobór repertuaru. 

 
5. Warunki uczestnictwa   

 Uczestnicy w kategorii soliści i duety  przygotowują jeden utwór w języku polskim. W przypadku muzyki klasycznej 
dopuszczalne jest wykonanie utworu w oryginalnym języku. 

 Uczestnicy w kategorii zespoły wokalne przygotowują maksymalnie dwa utwory wokalne w języku polskim. 

 Czas prezentacji indywidualnej i duetu nie może przekroczyć 6 minut. Dzieci 4-6 lat - 4 minut. Czas prezentacji zespołu 
wynosić może maksymalnie 10 minut. 

 Warunkiem udziału w przeglądzie jest przesłanie  formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej 
Domu Kultury „Zacisze”  www.zacisze.waw.pl i dokonanie opłaty akredytacyjnej na konto DK. Obowiązkowe jest podanie w 
zgłoszeniu numeru telefonu oraz maila do osoby zgłaszającej uczestnika oraz pełnego imienia i nazwiska kompozytora, 
autora tekstu (brak danych dyskwalifikuje osobę). 

 Akredytacja VII Przeglądu wokalnego dla dzieci i młodzieży SŁOWIKONADA wynosi 20 zł dla kategorii soliści i duety. Udział 
zespołów wokalnych jest bezpłatny. 

 
 
 

 W przypadku rezygnacji uczestnika z przeglądu akredytacja nie podlega zwrotowi. 

 W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przesłania karty zgłoszenia w formie papierowej, osobiście lub za 
pośrednictwem poczty, wg załączonego wzoru (wszystkie pola są wymagane i muszą być czytelnie wypełnione).  

 Organizator zastrzega, iż po wpłynięciu 100 zgłoszeń lista zostanie zamknięta. 

 Informacja o zamknięciu listy zamieszczona będzie na naszej stronie internetowej. 

http://www.zacisze.waw.pl/


 Po zamknięciu listy, formularz zgłoszeniowy zostanie usunięty ze strony. Od tego momentu nie będą również przyjmowane 
zgłoszenia w formie papierowej. 

 Prosimy o niedokonywanie wpłaty przed wysłaniem zgłoszenia. 
Uczestnicy składają w dniu występu  podkłady muzyczne na płycie CD w formacie audio z dokładnym opisem (imię i 
nazwisko, placówka, kategoria, nr utworu) najpóźniej 30 minut przed występem przy stoliku zgłoszeń. Na płycie CD muszą 
znajdować się tylko utwory dedykowane występowi.  
Płyty  zawierające inne utwory będą automatycznie dyskwalifikowane. 

 Uczestnicy mogą wystąpić z własnym instrumentem muzycznym  (należy zaznaczyć w karcie sposób nagłośnienia). 

 Organizator zapewnia pianino, nagłośnienie i oświetlenie (prosimy zaznaczyć w karcie potrzeby techniczne). 

 W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu do przeglądu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

 Organizator nie zapewnia posiłków. Istnieje możliwość kupienia gorącego posiłku, kawy, herbaty w kawiarence. 
 
6. Terminy   

 Termin przeglądu: 27 - 28 kwietnia 2019 r. (sobota - niedziela). 

 Termin nadsyłania zgłoszeń od 1 marca do 5 kwietnia 2019 r.  

 Harmonogram występów będzie dostępny na stronie www.zacisze.waw.pl oraz w kasie/informacji Domu Kultury „Zacisze” 
od 15 kwietnia 2019 r. 

 Nie ma możliwości wyboru dnia prezentacji oraz zmian utworów. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt e-mailowy 
z koordynatorem przeglądu. 

 Dla zapewnienia płynności prezentacji prosimy o przybycie najpóźniej na pół godziny przed występem. 

 Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.zacisze.waw.pl od 30 kwietnia 2019 r. 

 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 maja 2019 podczas Festiwalu Dzieci i Młodzieży Artystyczny Targówek w Parku 
Bródnowskim. Wówczas również – na festiwalowej scenie – odbędą się prezentacje uhonorowanych Grand Prix i nagrodami 
głównymi. Osoby te muszą przynieść podkład muzyczny na płytach CD ( najpóźniej 30 minut przed zaplanowaną 
prezentacją). 

 
7. Nagrody   

 Profesjonalne Jury przyzna Nagrodę Główną w każdej kategorii . 

 Profesjonalne Jury przyzna Grand Prix „VII Przeglądu wokalnego dzieci i młodzieży SŁOWIKONADA” 

 Organizator dopuszcza możliwość przyznania większej lub mniejszej ilości nagród. Jury ma prawo przyznania wyróżnień. 

 Nagrody oraz dyplomy będą do odbioru tylko w czasie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród   

 Zapraszamy wszystkich na rozstrzygnięcie konkursu. 
 

Karta zgłoszenia jest integralną częścią regulaminu. Wysłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć zarejestrowanych podczas Przeglądu Wokalnego SŁOWIKONADA do 

celów promocyjnych Domu Kultury „Zacisze”. Organizator umieści imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl. 

Udział w przeglądzie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (określonych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu. 

 
Dodatkowych informacji udziela: 
Katarzyna Olk – koordynator przeglądu, e mail: dk@zacisze.waw.pl 
Kinga Duczman – osoba do kontaktu w dniach przeglądu, e mail: k.duczman@zacisze.waw.pl 
tel. 22 679-84-69 wew.2 

 

http://www.zacisze.waw.pl/
http://www.zacisze.waw.pl/

