I.

ORGANIZATOR:
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

II.

ZAŁOŻENIA:
Przegląd dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estradowych,
takich jak: teatr, kabaret/stand up, piosenka, taniec.
W Przeglądzie uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący na terenie
Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

III.

CELE WYDARZENIA:

- konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych z regionu,
- podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonań artystycznych,
- wymiana doświadczeń oraz integracja i doskonalenie animatorów tego ruchu,
- promocja najlepszych młodych artystów,
- inicjowanie twórczych poszukiwań i wypowiedzi artystycznych.

IV. DZIEDZINY SZTUKI:
Sztuki sceniczne i estradowe

V. KATEGORIE:
- 3-5 lat
- 6-10 lat
- 11-13 lat
- 14-16 lat
- 17-20 lat

VI. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:
- każdy uczestnik może zgłosić się jeden raz,
- zgłoszenia mogą być indywidualne, bądź grupowe (max 3 osoby),
- czas występu nie może być dłuższy niż 3 minuty,
- uczestnicy Przeglądu mogą wykonać utwór z podkładem muzycznym
lub z akompaniamentem własnym (nauczyciel nie może brać udziału w występie),
- w celu zgłoszenia się do Przeglądu należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie
przesłać jej skan na adres program.ok@domkulturywesola.net wraz z plikiem video.
Nazwa pliku – imię nazwisko i kategoria wiekowa. Plik i skan karty zgłoszenia należy
przesłać za pośrednictwem serwisów transferujących dane typu wetransfer.com.
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2021 r.

- wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych
osobowych w niej zawartych, przez Organizatora w celach związanych
z uczestnictwem w Przeglądzie. W przypadku wygranej uczestnik/ opiekun prawny
uczestnika wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z nagrania na zasadach
zgodnych z obowiązującym prawem w czasie 3 lat od 1.01.2021 r. (prawo do
umieszczenia nagrodzonych nagrań w mediach społecznościowych Ośrodka).
Organizator nie przewiduje zwrotów nadesłanych nagrań.
Szersze informacje o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjne)
znajdują się w karcie zgłoszenia.
- uczestnik/opiekun prawny uczestnika Przeglądu wyraża zgodę na umieszczenie
swojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej
Ośrodka Kultury (www.domkulturywesola.net), w mediach społecznościowych oraz
w prasie. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
do publikacji imienia, nazwiska i wizerunku uczestników, którzy zostali laureatami w
poszczególnych kategoriach Przeglądu. Dane te zostaną udostępnione na stronie
www.domkulturywesola.net.

VII. JURY:
Do Jury zostaną zaproszeni specjaliści z dziedziny sztuki scenicznej i estradowej.

VIII. NAGRODY:
Na zwycięzców czekają nagrody. Wyróżnione występy zostaną umieszczone w mediach
społecznościowych Ośrodka Kultury. Laureaci zostaną także zaproszeni do występów
w ramach programu Ośrodka.

IX. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Przegląd w formie online - www.domkulturywesola.net

X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Ośrodka
Kultury
(www.domkulturywesola.net)
oraz
na
Facebooku
(www.facebook.com/okwesola).

XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

- szczegółowych informacji o Przeglądzie udziela Pan Marcin W. Kołodziej,
tel. 22 773 55 99, program.ok@domkulturywesola.net,
- od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania,
- Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu.
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21
Tel. 22 773 61 88, 773 55 99
www.domkulturywesola.net, www.facebook.com/okwesola

