VI PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW
ARTYSTYCZNA WESOŁA
I. ORGANIZATOR:
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

II. PARTNERZY:
Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy,
Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca”.
III. ZAŁOŻENIA:
Przegląd dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estradowych,
takich jak: teatr, kabaret, piosenka, taniec.
W Przeglądzie uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące placówki kultury,
przedszkola, szkoły oraz instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną
na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Każda placówka ma możliwość
wystawienia maksymalnie 3 podmiotów, przy czym czas występu dla jednego z nich
nie może być dłuższy niż 10 minut.

IV. CELE WYDARZENIA:
- konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i młodzieży dzielnicy,
- 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.

V.DZIEDZINY SZTUKI:
Sztuki sceniczne i estradowe.

VI.KATEGORIE:
- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- klasy I-III
- klasy IV-VIII

VII. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:
- uczestnicy Przeglądu mogą wykonać utwór z podkładem muzycznym lub
z akompaniamentem własnym (nauczyciel nie może brać udziału w występie),
- podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na pendrivie, który należy dostarczyć
w dniu występu do akustyka; pendrive może zawierać jedynie podkłady muzyczne
z prezentowanym utworem,
- uczestnikom na scenie nie mogą towarzyszyć osoby spoza placówki, którą
reprezentują,
- w celu zgłoszenia się do Przeglądu należy wypełnić kartę zgłoszenia, a następnie
przesłać jej skan na adres: program.ok@domkulturywesola.net. Zgłoszenia
przyjmujemy do 29 kwietnia 2022 r.
- wypełnienie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych, w celach związanych

z uczestnictwem w Przeglądzie. Szersze informacje o przetwarzaniu danych
osobowych (klauzula informacyjne) znajdują się w karcie zgłoszenia.

VIII. JURY:
Do Jury zostaną zaproszeni specjaliści z dziedziny teatru, śpiewu i tańca.

IX. NAGRODY:
Dla zwycięzców przewidzieliśmy statuetki oraz nagrody rzeczowe.

X. MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca”
Plac Wojska Polskiego 129
Warszawa-Wesoła

XI. DATA PRZEGLĄDU:
Przegląd odbędzie się 12 maja 2022 r.

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- szczegółowych informacji o Przeglądzie udziela Pani
tel. 22 773 55 99, program.ok@domkulturywesola.net,
- od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania,
- Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu.
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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

Bielska,

