XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA

I. Informacje Ogólne
1. Organizator:
Dom Kultury „Włochy”
ul. Bolesława Chrobrego 27, 02- 479 Warszawa
tel. 22 863 73 23, 22 863 92 69
e-mail: dkw@dkwlochy.pl, www.dkwlochy.pl
2. Adresaci:
osoby zgłaszające się indywidualnie, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, młodzież z uczelni wyższych oraz z placówek pozaszkolnych i ośrodków kultury
mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego.
3. Cele Festiwalu:
- animacja artystyczna dzieci i młodzieży
- propagowanie wiedzy o sztuce: teatralnej, muzycznej i tanecznej
- konfrontacja dorobku artystycznego grup prezentujących poszczególne placówki
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą
4. Struktura festiwalu
Festiwal obejmuje:
- Konkurs Piosenki (soliści – wokaliści)
- Konkurs Piosenki (zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry)
- Konkurs Zespołów Tanecznych
- Konkurs Teatrów Amatorskich i grup musicalowych
(regulaminy poszczególnych konkursów są omawiane osobno w dalszej części)
Eliminacje konkursowe prowadzone są w trzech etapach bez podziału na placówki szkolne i pozaszkolne:
Etap I – Eliminacje wstępne:
Teatr – na podstawie nadesłanych filmów. Nagrania przyjmowane są do 27 stycznia 2017 r. Decyduje data wpływu.
Piosenka – 10 – 11 marca 2017
Miejsce:
kategorie wiekowe I i II
Artystyczny Dom Animacji filia Domu Kultury „Włochy” ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, Warszawa
kategorie wiekowe III, IV i V
Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa
Etap II – Eliminacje finałowe:
Taniec – 03 – 04 marca 2017 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Piosenka – 17 marca 2017 r. Miejsce: Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa
Teatr – 18 marca 2017 r. Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Etap III – Koncert Galowy i Ogłoszenie wyników:
Okęcka Sala Widowiskowa DKW
1 kwietnia 2017 r – Koncert Galowy laureatów wyłonionych wśród wszystkich uczestników

II. Sprawy organizacyjne
1.

Termin Festiwalu:
XVI Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
odbędzie się w dniach: 3 marca – 1 kwietnia 2017 r.

2.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2017 r.
2.1. Warunkiem udziału w festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres Biura Organizacyjnego,
kompletu dokumentów zawierających: kopię dowodu opłaty wpisowej, zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dzieci i młodzieży występujących jako soliści lub w zespołach zawierających w nazwie
nazwiska uczestników, materiału filmowego (dot.konkursu teatralnego) oraz kompletnie wypełnionych kart
zgłoszeń dla poszczególnych konkursów
2.2. Przed wysłaniem zgłoszeń prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminami poszczególnych konkursów.
2.3. Każdy z wykonawców musi przesłać osobną kartę zgłoszenia opatrzoną wyraźną pieczątką placówki
zgłaszającej, a w przypadku zgłoszeń indywidualnych adres zamieszkania.
2.4. Zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną: fax, e-mail wymagają telefonicznego potwierdzenia ze strony
nadawcy
2.5. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Organizacyjnego po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
2.6. Przysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem założeń festiwalu.
2.7. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02 - 479
Warszawa (z dopiskiem ASTERIADA) lub email: konkursy@dkwlochy.pl
2.8. Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” 79124062181111000046204574
Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego dotyczy i liczbę
zgłoszonych osób np. ASTERIADA 2017, PIOSENKA, SOLISTA/ZESPÓŁ 3 OSOBY.
2.9. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi
2.10. Wysokość opłat: 20 zł – soliści, 50 zł – duety oraz zespoły wokalne, teatralne, taneczne (bez względu
na liczbę osób)
2.11. Informacje o festiwalu (regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń) dostępne są na stronie internetowej
Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl

3.

Szczegółowy plan przesłuchań konkursowych ustala organizator.
3.1. Grafiki prezentacji podczas eliminacji wstępnych dostępne będą na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
od 17 lutego 2017 r.,
3.2. Grafiki prezentacji podczas eliminacji finałowych dostępne będą na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
od 14 marca 2017 r. (UWAGA: Grafiki nie podlegają zmianom)

4.

Zespoły oraz soliści zobowiązani są do zgłoszenia się w punkcie informacyjnym festiwalu najpóźniej
na 15 minut przed godziną wyznaczoną dla danej grupy w grafiku przesłuchań.

5.

Zespoły taneczne, soliści-wokaliści, zespoły wokalne, zespoły teatralne korzystające z podkładów muzycznych
zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłączne na płytach CD w formacie Audio CD zaopatrzonych
w dokładny opis.

6.

Zespoły powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów gwarantujących zachowanie porządku i bezpieczeństwa
uczestników.

7.

Jury powoływane jest przez organizatora festiwalu. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Laureatom
i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji jury.

8.

Wyniki konkursów w formie ogólnej (lista laureatów bez podania przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień)
będą dostępne na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl od 7 marca 2017 - konkurs
taneczny, od 21 marca 2017 r. – konkurs piosenki i teatralny

9.

Koncert Galowy i ogłoszenie wyników planowane są 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00
w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie..

10. W każdym konkursie i w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
11. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni kalendarzowych od oficjalnego ogłoszenia wyników przechodzą do
puli nagród przyznawanych w innych festiwalach i konkursach organizowanych przez Dom Kultury
„Włochy” oraz jego filie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu.
13. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy uczestników
(rodziców/prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dom
Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i promocji
festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników zawierające
dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów
zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu Kultury
„Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

Załącznik 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy dziecka)

Ja, niżej podpisany/-a __________________________________________________________
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ___________________________________
przez Dom Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
organizacji i promocji XVI Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej ASTERIADA. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria
wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym
zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu Kultury „Włochy”,
Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i
ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we wskazanym
powyżej zakresie i celu.

______________________________________________
Data i czytelny podpis rodzica

Załącznik 1a
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
(dotyczy osób pełnoletnich)

Ja, niżej podpisany/-a _____________________________________________________
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy”, który jest ich
administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i promocji XVI Mazowieckim
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w
zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach
internetowych Domu Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne
udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo
dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym powyżej
zakresie i celu.

______________________________________________
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

KONKURS PIOSENKI
XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
soliści-wokaliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry

Regulamin
1.

Organizator – Dom Kultury „Włochy” zaprasza do udziału w konkursie osoby zgłaszające się indywidualnie,
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, młodzież z uczelni wyższych
oraz z placówek pozaszkolnych i ośrodków kultury mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego.

2.

Dla uczestników konkursu przewidziany jest podział na kategorie wiekowe.
I kategoria wiekowa – 7 – 9 lat
II kategoria wiekowa – 10 – 13 lat
III kategoria wiekowa – 14 – 16 lat
IV kategoria wiekowa – 17 – 19 lat
V kategoria wiekowa – młodzież do 26 roku życia
O kwalifikacji grupy do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.

3.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2017 r.

4.

Przebieg konkursu:

Etap I – Eliminacje wstępne z konsultacjami jury
10 – 11 marca 2017
Miejsce:
kategorie wiekowe I i II
Artystyczny Dom Animacji filia Domu Kultury „Włochy” ul. ks. Juliana Chrościckiego 14, Warszawa
kategorie wiekowe III, IV i V
Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa
Grafik występów z terminem prezentacji dostępny będzie
od 17 lutego 2017 r. Grafik prezentacji nie podlega zmianom.

na

stronie

internetowej

www.dkwlochy.pl

Etap II – Eliminacje finałowe z możliwością konsultacji indywidualnych
17 marca 2017 r.
Miejsce:
Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa
Grafik występów z terminem prezentacji dostępny będzie na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
najpóźniej 14 marca 2017 r. Grafik prezentacji nie podlega zmianom.

Etap III – Koncert Galowy i ogłoszenie wyników
1 kwietnia 2017 r. godz. 14:00
Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Wyniki konkursów w formie ogólnej (lista laureatów bez podania przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień)
będą dostępne na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl od 21 marca 2017 r.
Laureaci zakwalifikowani do udziału w Koncercie Galowym zostaną zaproszeni telefonicznie.

5.

Przesłuchania konkursowe odbędą się z podziałem na: solistów oraz zespoły (zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, chóry)

6.

Każda placówka powinna przeprowadzić eliminacje wewnętrzne i wytypować do konkursu maksymalnie
do 3 solistów i do 3 zespołów w każdej kategorii wiekowej.

7.

Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory w języku polskim. Podczas konkursu wykonują jedną
piosenkę. Czas prezentacji – maksymalnie do 4 minut. Podczas eliminacji Jury może poprosić o wykonanie
drugiego utworu.

8.

Uczestnicy konkursu mogą korzystać z półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD w formacie
Audio CD, akompaniamentu na żywo bądź śpiewać a’capella.

9.

Do dyspozycji wykonawców pozostaje scena o wymiarach: (szerokość) 4 m x 3 m (głębokość)

10. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru i aranżacja,
- poziom warsztatu wykonawczego,
- interpretacja prezentowanych utworów,
- ogólny wyraz artystyczny
11. Opłata wpisowa: 20 zł – soliści, 50 zł - duety, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry
(bez względu na liczbę osób) nie podlega zwrotowi.

Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” 79124062181111000046204574
do 27.01.2017 r. Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata dotyczy
i ilość osób, np. ASTERIADA 2017, PIOSENKA, SOLISTA/ZESPÓŁ 3 OSOBY.
12. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
13. Informacja o dokładnym terminie i miejscu prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl od 17 lutego 2017 r. Grafik prezentacji nie podlega zmianom.
14. Prosimy nauczycieli i instruktorów o pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznych występujących jako soliści lub w zespołach w których nazwach podane są nazwiska
uczestników (Załącznik 1). Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone.
Zespoły o nazwach bez danych personalnych zwolnione są z przesyłania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy uczestników
(rodziców/prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dom
Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i promocji
festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu
Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich
poprawienia.
16. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń, kopię dowodu dokonania wpisowego oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych solistów i osób występujących w zespołach zawierających nazwiska
uczestników należy dostarczyć do dnia 27.01.2017 r. na adres:
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa (z dopiskiem ASTERIADA)
lub pocztą elektroniczną na adres konkursy@dkwlochy.pl
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA

KONKURS PIOSENKI
solista

zespół wokalny

zespół wokalno-instrumentalny

chór

KARTA ZGŁOSZENIA – /wypełnić pismem drukowanym/ prosimy o kompletne wypełnienie karty
I. Imię, nazwisko uczestnika/nazwa zespołu lub chóru
...........................................................................................................................................................................................
II. Kategoria wiekowa
I kategoria wiekowa 7 – 9 lat
prezentacje w ADA ul. ks. J. Chrościckiego 14, Warszawa
II kategoria wiekowa 10 – 13 lat
prezentacje w ADA ul. ks. J. Chrościckiego 14, Warszawa
III kategoria wiekowa 14 – 16 lat
prezentacje w DKW ul. B. Chrobrego 27, Warszawa
IV kategoria wiekowa 17 – 19lat
prezentacje w DKW ul. B. Chrobrego 27, Warszawa
V kategoria wiekowa młodzież do 26 roku życia prezentacje w DKW ul. Chrobrego 27, Warszawa
III. Ilość członków zespołu................................................................................................................................................
IV. Dokładny adres, e-mail, telefon, placówki delegujące/adres, telefon, e-mail dla zgłoszeń indywidualnych:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
V. Tytuły i czas trwania utworów (każdy maksymalnie do 4 minut)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
a) autor tekstu 1) ..................................2) ..........................................

c) aranżacja 1) ................................................

b) autor muzyki 1) ..................................2) ..........................................

2) ................................................

VI. Imię, nazwisko, oraz telefon kontaktowy osoby przygotowującej wykonawców
...........................................................................................................................................................................................
VII. Pakiet zgłoszeń przyjmujemy do dnia 27 stycznia 2017r. pod adresem:
Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, 02 479 Warszawa, (z dopiskiem ASTERIADA)

Uwaga! Przyjmujemy tylko pełen pakiet dokumentów, które wpłyną do biura organizacyjnego do dnia 27.01.2017r.
Zgłoszenia bez kopii dowodu wpłaty oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych solistów i osób
występujących w zespołach zawierających nazwiska uczestników będą odrzucane.
VIII. Proszę o wystawienie faktury na kwotę.................................. dla ............................................................................
...........................................................................................................................................................................................
IX. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.dkwlochy.pl
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
organizacji i promocji festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy
uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>,
listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu
Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie i celu.*
*(dotyczy wyłącznie zgłoszeń indywidualnych osób pełnoletnich oraz opiekunów grup i instruktorów).

pieczątka placówki

data, podpis opiekuna/instruktora/
osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie

ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆ
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PERKUSJA DOMU KULTURY „WŁOCHY”

TAK

ILOŚĆ MIKROFONÓW DLA WOKALISTÓW.............. SZTUK
DYSPONUJEMY SCENĄ O WYMIARACH: (szerokość) 4 m x 3 m (głębokość)

KONKURS ZESPOŁÓW TANECZNYCH
XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Regulamin
1.

Organizator – Dom Kultury „Włochy” zaprasza do udziału w konkursie solistów, zespoły, grupy taneczne
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz
z ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego.

2.

Organizator przyjmuje podział uczestników na kategorie taneczne:
- TANIEC NOWOCZESNY - Czas prezentacji do 4 minut
(zespół prezentuje układ taneczny w oparciu o technikę tańca: funky, hip-hop, rap, modern jazz)

- WIDOWISKO RUCHOWO-TANECZNE w tym:
 taniec ludowy (zespół folklorystyczny prezentuje program oparty o folklor muzyczny i taneczny tradycyjny
albo opracowany przy akompaniamencie muzyki o tradycyjnym składzie instrumentów dla danego regionu)

 inscenizacja piosenki, etiuda taneczna, fragment spektaklu.
Czas prezentacji do 6 minut

/jury nie będzie oceniało prezentacji przekraczających czas wyznaczony dla danej kategorii tanecznej/

Dla grup tanecznych przewidziany jest następujący podział na kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa – 7 – 9 lat
II kategoria wiekowa – 10 – 13 lat
III kategoria wiekowa – 14 – 16 lat
IV kategoria wiekowa – 17 – 19 lat
V kategoria wiekowa – młodzież do 26 roku życia
Uwaga: O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
3.

4.

Zespoły występujące z instruktorem będą dyskwalifikowane.

5.

Każdy zespół może wykonać tylko jeden układ taneczny i tylko w jednej kategorii tanecznej.

6.

Do dyspozycji zespołów pozostaje
(Okęcka Sala Widowiskowa)

7.

Kryteria oceny:
- technika wykonania, charakter tańca,
- opracowanie choreograficzne, kompozycja sceniczna dostosowana do wieku wykonawców,
- zgodność ruchu, muzyki i tekstu,
- dobór kostiumów i repertuaru do kategorii wiekowej zespołu,
- ogólny wyraz artystyczny.

8.

Zespoły taneczne występują przy nagraniach własnych przygotowanych na płycie CD w formacie
Audio CD (z dokładnym opisem) bądź przy akompaniamencie na żywo. Wymiary sceny: 6m x 10 m

9.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 stycznia 2017 r.

scena

o

wymiarach:

10m szerokości

x 6m głębokości

17. Przebieg konkursu:

Etap I – Eliminacje finałowe
03 – 04 marca 2017 r.
Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Etap II – Koncert Galowy i ogłoszenie wyników
1 kwietnia 2017 r. godz. 14:00
Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Wyniki konkursów w formie ogólnej (lista laureatów bez podania przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień)
będą dostępne na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy” www.dkwlochy.pl od 7 marca 2017 r.
Laureaci zakwalifikowani do udziału w Koncercie Galowym zostaną zaproszeni telefonicznie.

10. Opłata wpisowa: 20 zł – soliści, 50 zł - duety, zespoły taneczne (bez względu na liczbę osób) nie podlega
zwrotowi.
11. Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” 79124062181111000046204574
do 27.01.2017r. Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata dotyczy
i liczbę osób, np. ASTERIADA 2017, TANIEC, SOLISTA/ZESPÓŁ 3 OSOBY.
12. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu.
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
13. Informacja o dokładnym terminie i miejscu prezentacji dostępna będzie na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl od 17 lutego 2017 r. Grafik prezentacji nie podlega zmianom.
14. Prosimy nauczycieli i instruktorów o pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznych występujących jako soliści lub w zespołach, w których nazwach podane są nazwiska
uczestników (Załącznik 1). Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone.
Zespoły o nazwach bez danych personalnych są zwolnione z przesyłania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy uczestników
(rodziców/prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dom
Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i promocji
festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu
Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich
poprawienia.
16. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń, kopię dowodu dokonania wpisowego oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych solistów i osób występujących w zespołach zawierających nazwiska
uczestników należy dostarczyć do dnia 27.01.2017 r. na adres:
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa (z dopiskiem ASTERIADA)
lub pocztą elektroniczną na adres konkursy@dkwlochy.pl
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA

KONKURS ZESPOŁÓW TANECZNYCH
KARTA ZGŁOSZENIA
WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM/ prosimy o kompletne wypełnienie karty/
I. Nazwa Zespołu / Imię i nazwisko solisty
……………………………………………………………………………………………………………..……………
II. Kategoria wiekowa
I kategoria wiekowa 7 - 9 lat
II kategoria wiekowa 10 - 13 lat
III kategoria wiekowa 14 -16 lat

IV grupy młodzieżowe 17 - 19 lat
V grupy młodzieżowe do 26 roku życia

III. Kategoria taneczna:
taniec nowoczesny

widowisko ruchowo-taneczne

IV. Liczba członków zespołu…………………………………………………………………………………………
V. Adres, e-mail, telefon, nr faksu placówki delegującej/adres, telefon, e-mail osób zgłaszających się
indywidualnie
………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………….……………….
VI. Tytuł i czas trwania prezentacji ……………………………………………………………………………..…..
VII. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy choreografa/ opiekuna zespołu
……………………………………………………………………………………………………………….………….
VIII. Do dyspozycji występujących scena o wymiarach: 7m x 10 m
IX. Pakiet zgłoszeń przyjmujemy do dnia 27 stycznia 2017r. pod adresem:
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02 479 Warszawa, (z dopiskiem ASTERIADA)
Uwaga! Przyjmujemy tylko pełen pakiet dokumentów, które wpłyną do biura organizacyjnego do dnia 27.01.2017r.
Zgłoszenia bez kopii dowodu wpłaty oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych solistów i osób występujących w
zespołach zawierających nazwiska uczestników i będą odrzucane.

X. Proszę o wystawienie faktury na kwotę.................................. dla ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................................

XI. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.dkwlochy.pl
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
organizacji festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu
Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie i celu.*
*(dotyczy wyłącznie zgłoszeń indywidualnych osób pełnoletnich oraz opiekunów grup i instruktorów).

pieczątka placówki

data, podpis opiekuna/instruktora/
osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie

KONKURS TEATRÓW AMATORSKICH
XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Regulamin
1.

Organizator – Dom Kultury „Włochy” zaprasza do udziału w konkursie teatry amatorskie, grupy teatralne
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz z ośrodków kultury
i placówek pozaszkolnych mieszczących się na terenie województwa mazowieckiego (w tym również
zespoły działające niezależnie, np. w ramach stowarzyszeń artystycznych).

2.

Konkurs teatralny będzie oceniany w pięciu kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa do 9 r. ż. (uczniowie klas I-III) – czas prezentacji do 30 minut
II kategoria wiekowa do 12 r ż. (uczniowie klas IV-VI) – czas prezentacji do 30 minut
III kategoria wiekowa do 18 r. ż. (gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
– czas prezentacji do 60 minut
IV kategoria wiekowa do 26 r. ż.– czas prezentacji do 60 minut
V kategoria: grupy musicalowe – bez ograniczeń czasowych
Uwaga: O kwalifikacji grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu.
Organizator zastrzega sobie (w szczególnych przypadkach) możliwość zakalikowania do konkursu spektakli
przekraczających przewidziany w regulaminie czas prezentacji i montażu scenografii.

3.

Teatr może zaprezentować jedno przedstawienie. Konkurs otwarty jest na całe spektrum form teatralnych
m.in. musicale, monodramy, małe formy teatralne (inscenizacje, teatry lalek, teatry cieni itd.) teatry
jednego wiersza, wywiedzione ze słowa (dowolny repertuar, wiersz lub jego fragment, monolog literacki,
collage tekstów), inne.

Łączny czas na montaż i demontaż scenografii do 10 minut.
(czas montażu scenografii do 5 minut, czas demontażu scenografii do 5 minut)
5. Kryteria oceny:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawców, scenariusz i reżyseria, kultura słowa, ruch sceniczny,
- celowość użycia kostiumów, scenografii, muzyki.
4.

6.

Zespoły korzystające z podkładów muzycznych zobowiązane są do przygotowania nagrań wyłącznie
na płytach CD w formacie Audio CD zaopatrzonych w dokładny opis. Możliwe jest również wystawienie
przedstawienia z akompaniamentem na żywo.

7.

Do dyspozycji zespołów pozostaje scena o wymiarach:
10m szerokości x 6m głębokości (Okęcka Sala Widowiskowa),
nagłośnione za pomocą mikrofonów pojemnościowych, zbierających dźwięk na scenie.

8. Organizator nie zapewnia elementów scenografii.
9. Przebieg konkursu:
Etap I – Eliminacje wstępne
27.01.2017
Eliminacje prowadzone są na podstawie nagrania video udostępnionego za pomocą środków elektronicznych
(np. przez serwis Dropbox, Youtube lub Vimeo) – najlepiej plan ogólny spektaklu bez zbliżeń i montażu – aktywny
link lub zapis w formacie AVI zarejestrowany na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD).
Filmy należy przesłać na adres: Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa
(z dopiskiem ASTERIADA) lub pocztą elektroniczną na adres konkursy@dkwlochy.pl
Etap II – Prezentacje finałowe i omówienie:
18 marca 2017 r.
Miejsce: (OSW) Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Etap III
1kwietnia 2017 r. godz. 14:00 – Koncert Galowy i Ogłoszenie wyników
Okęcka Sala Widowiskowa DKW ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa
Laureaci mogą zostać zaproszeni do zaprezentowania przedstawienia w cyklu Teatralna Scena Talentów
(TeST)

10. Pakiet zgłoszeniowy należy dostarczyć do 27 stycznia 2017 r.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.
11. Do karty zgłoszenia należy załączyć nagranie video udostępnione za pomocą środków elektronicznych
(np. przez serwis Dropbox, Youtube lub Vimeo) – najlepiej plan ogólny spektaklu bez zbliżeń i montażu –
aktywny link lub zapis w formacie AVI zarejestrowany na nośniku cyfrowym (płyta CD lub DVD).
Nagrania nie będą zwracane.
12. Opłaty wpisowej należy dokonać na konto Domu Kultury „Włochy” 79124062181111000046204574
do 27.01.2017r. Opłata w tytule powinna zawierać skróconą nazwę festiwalu, konkurs, którego opłata
dotyczy i liczbę osób, np. ASTERIADA 2017, KONKURS TEATRALNY, ZESPÓŁ 3 OSOBY.
13. Opłata wpisowa - 20 zł – soliści (w przypadku monodramu), 50 zł – zespoły teatralne (bez względu na
liczbę osób) nie podlega zwrotowi.
14. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.dkwlochy.pl
15. Wyniki eliminacji wraz z informacją o dokładnym terminie i miejscu prezentacji dostępna będzie na stronie
internetowej www.dkwlochy.pl od 17 lutego 2017 r. Grafik prezentacji nie podlega zmianom.
16. Prosimy nauczycieli i instruktorów o pozyskanie zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych
podopiecznych występujących jako soliści lub w zespołach, w których nazwach podane są nazwiska
uczestników (Załącznik 1). Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną
odrzucone. Zespoły o nazwach bez danych personalnych są zwolnione z przesyłania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
17. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy uczestników
(rodziców/prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Dom Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i
promocji festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy
uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka
pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na
stronach internetowych Domu Kultury „Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne
udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do
treści tych danych i ich poprawienia.
18. Kompletnie wypełnione karty zgłoszeń, nagranie z zarejestrowanym przedstawieniem, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i kopię dowodu dokonania wpisowego należy dostarczyć do dnia
27.01.2017 r. na adres:
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa (z dopiskiem ASTERIADA)
lub pocztą elektroniczną na adres konkursy@dkwlochy.pl
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu.

XVI Mazowiecki Festiwal
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

KONKURS TEATRÓW AMATORSKICH - KARTA ZGŁOSZENIA
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM prosimy o kompletne wypełnienie karty
1.

Nazwa zespołu

...........................................................................................................................................................................................
2. Kategoria wiekowa
I kategoria wiekowa: do 9 roku życia - czas prezentacji ………….
(do 30 minut)
II kategoria wiekowa: do 12 roku życia - czas prezentacji ………….

(do 30 minut)

III kategoria wiekowa: do 18 roku życia - czas prezentacji …………..

(do 60 minut)

IV kategoria wiekowa: do 26 roku życia - czas prezentacji …………..

(do 60 minut)

V kategoria: musical - czas prezentacji …………..

(bez ograniczeń czasowych)

Czas na montaż scenografii do 5 minut. Czas na demontaż scenografii do 5 minut.
3.

Liczba członków zespołu............................................................................................................ ............................

4.

Dokładny adres, e-mail, telefon, placówki delegującej:...........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5.

Tytuł przedstawienia...................................................................................................................................................

Autor tekstu............................................................Reżyseria ..........................................................................................
Scenariusz............................................................... Muzyka ...........................................................................................
6.

Imię, Nazwisko, oraz telefon kontaktowy osoby przygotowującej zespół

........................................................................................................................................................................................
7.

Pakiet zgłoszeń przyjmujemy do dnia 27 stycznia 2017 r. pod adresem:
Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27, 02 479 Warszawa, (z dopiskiem ASTERIADA)

Uwaga! Przyjmujemy tylko pełen pakiet dokumentów, które wpłyną do biura organizacyjnego do dnia 27.01.2017r.
Zgłoszenia bez kopii dowodu wpłaty, zapisu filmowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
solistów i osób występujących w zespołach zawierających nazwiska uczestników będą odrzucane.
8.

Proszę o wystawienie faktury na kwotę.................................. dla .............................................................................

...........................................................................................................................................................................................
9. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne na stronie www.dkwlochy
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Dom Kultury „Włochy”, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów
organizacji festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników
zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie będą umieszczone na stronach internetowych Domu Kultury
„Włochy”, Facebooku, Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.
Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie i celu.*
*(dotyczy wyłącznie zgłoszeń indywidualnych osób pełnoletnich oraz opiekunów grup i instruktorów).

pieczątka placówki

data, podpis opiekuna/instruktora/
osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie

