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Przegląd organizowany jest przez  Dyrektora Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przy 
ul. Brożka 1A, 01-442 Warszawa.  

 
Przegląd twórczości organizowany jest w następujących dyscyplinach: 
 
Dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek oświatowo - wychowawczych: 
 teatralnej 
 wokalnej 
 recytatorskiej 

Dla przedszkoli: 
 artystycznej 

 
Występy będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: 
 przedszkola 
 szkoły podstawowe kl. „0”- III 
 szkoły podstawowe kl. IV-VI 
 gimnazja 

 

I. Cele przeglądu: 
 

1. Prezentacja zdolności, talentów i umiejętności uczniów warszawskich placówek edukacyjnych. 
2. Dostrzeżenie i wyłonienie osobowości wyjątkowych, kreatywnych i twórczych. 
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy do aktywności artystycznej  

i współuczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych w stolicy. 
 

II. Warunki uczestnictwa: 
 

1. Warunkiem udziału w przeglądzie jest przesłanie do 14 kwietnia 2017r. na adres: 
wicedyrektor@zwpek.pl dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia, załączonej do regulaminu.  

2. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. O godzinie występu wszyscy uczestnicy 
zostaną powiadomieni telefonicznie.  

3. W konkursie mogą brać udział osoby uczące się w warszawskich przedszkolach, szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych. 

4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 występy różnych wykonawców w danej dyscyplinie 
artystycznej (prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji).  

5. Uczestników mogą zgłaszać również rodzice. 
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6. W Przeglądzie mogą brać udział grupy liczące nie więcej niż 12 osób. Wyjątek stanowią zespoły 
z przedszkoli. 

7. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu dostępnego również 
na stronie www.zwpek.pl lub ww.mdk.zwpek.pl  

8. Informacja o laureatach poszczególnych kategorii pojawi się na stronie internetowej 
www.mdk.zwpek.pl w dniu 16 maja 2017r.  

9. Gala finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się 23 maja 2017r. o godz. 14.00 w siedzibie placówki. 
10.  Osobą do kontaktu jest p. Dorota Mierzejewska, tel. (22) 877-75-58; mail: wicedyrektor@zwpek.pl 

 

III. Opis dyscyplin: 
 

1. Dyscyplina teatralna dla szkół i placówek 
Występy mogą być indywidualne i zespołowe. Wymiary sceny: ok. 3,20 x 5,80. 
UWAGA: Czas występu teatralnego nie może przekroczyć 30 minut. 
Termin przesłuchań: 24.04.2017 r. (poniedziałek) od godziny 12.00. 
 

2.Dyscyplina recytatorska dla szkół i placówek 
Występy mogą być: indywidualne i zespołowe; z mikrofonem lub nie (decyzja uczestnika). 
UWAGA: Czas występu recytatorskiego nie może przekraczać 5 minut. 
Termin przesłuchań: 24.04.2017 r. (poniedziałek) od godziny 9.00. 

 
3. Dyscyplina wokalna dla szkół i placówek 
Utwory mogą być: wykonywane indywidualnie lub w zespołach; z mikrofonem lub nie (decyzja uczestnika). 
Uczestnicy konkursu przynoszą bezpośrednio na przesłuchanie wersje instrumentalne (podkłady) zapisane  
na płycie CD lub  pendrive w formacie zgodnym z odtwarzanym w Windows Media Player, Quick Time lub 
All Player. Istnieje możliwość umówienia się na wcześniejszą próbę odtworzenia zapisu na odtwarzaczu CD, 
który będzie używany na przesłuchaniach. UWAGA: Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 
Termin przesłuchań: 25.04.2017 r. (wtorek) od godziny 9.00. 
 

4. Dyscyplina artystyczna dla przedszkoli 
Występy mogą być indywidualne i zespołowe. Mogą być z dziedziny teatralnej, recytatorskiej, tanecznej, 
wokalnej  i innej. UWAGA: Czas występu nie może przekroczyć 20 minut. 
Termin przesłuchań: 27.04.2017 r. (czwartek) od godziny 9.00. 
 

IV. Nagrody: 
 

1. Jury powołane przez organizatora przyznaje  nagrody statuetki – „Brożki Kultury” 
za zajęcie I, II i III miejsca. Jury może również przyznać specjalne wyróżnienia.  

2. Laureaci Przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
3. Organizator uzależnia ilość przyznanych nagród od poziomu merytorycznego i artystycznego 

występów. 
 

V. Postanowienia końcowe: 
 

1. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Jury i Organizator. 
2.     Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem osób w Przeglądzie.  
3.     Organizator zapewnia nagłośnienie i mikrofony oraz sprzęt do odtworzenia płyty lub pendrive.   
4. Specyficzne wymagania techniczne prezentacji należy podać w zgłoszeniu.  
5.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku niemożliwości     
          ich spełnienia. 
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