
REGULAMIN Open Day

PROJEKT   SOCHACZEW ROZŚPIEWANY  2020/21

Organizator: Sochaczewskie Centrum Kultury

O projekcie:

1. Projekt  skierowany  jest  do  osób  w  wieku  od  14  do  24  lat.  Ma  on  na  celu
upowszechnianie  polskiej  muzyki  wśród  młodzieży  oraz  dorosłych,  stworzenie
uczestnikom możliwości  rozwijania  swoich  umiejętności  na  najwyższym  poziomie
podczas  warsztatów,  wymianę  doświadczeń  oraz  kontakt  z  gwiazdami  polskiej
estrady. Projekt zakłada pracę zespołową oraz indywidualną. Do finału – konkursu w
postaci  widowiska muzycznego – startuje max.15 uczestników projektu wybranych
podczas Castingu.

2. Uczestnikom konkursu podczas próby generalnej i koncertu finałowego akompaniuje
na scenie, na żywo profesjonalny zespół muzyczny. 

3. Koncert finałowy zostanie zarejestrowany oraz transmitowany on-line. 

4. Wygraną  w  tym  projekcie  jest  udział  w  przygotowanym  wspólnie  widowisku
muzycznym.  Najlepszy  uczestnik  otrzyma  statuetkę  Grand  Prix  oraz  nagrodę
finansową. Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zakwalifikują się do finału i w nim
wystąpią  otrzymają  tytuł  laureata  projektu.  Każdy  uczestnik  otrzyma  płytę  z
nagraniem koncertu.

5. Poza głównym zwycięzcą Projektu przewiduje się przyznanie II i III nagrody, dwóch
wyróżnień  oraz nagrody publiczności i nagrody mediów. 

6. Jury oceniać będzie:

 aranżację i wykonanie utworu

 walory wokalne

 interpretacja

 dykcja

 ogólny wyraz artystyczny

 ruch sceniczny

7. Projekt przeprowadzony jest w 3 etapach:

Etap I – casting „Open Day”- eliminacje on-line



 Casting ma na celu wyłonienie 15 najbardziej utalentowanych osób w 
wieku od 14 lat do 24, którzy będą brać udział w następnych etapach;

 Warunkiem udziału w castingu jest ukończenie 14 roku życia oraz 
zgoda rodziców (dotyczy tylko osób niepełnoletnich);

 Uczestnicy castingu sami wybierają repertuar, przygotowują – jedną 
piosenkę w języku polskim;

 Uczestnicy udostępniają swoje nagranie na swoim kanale you tube i 
przesyłają link na adres: konkursy.sck@gmail.com z dopiskiem w 
tytule OPEN DAY

 Do konkursu dopuszczamy wykonania a’capella , z własnym 
akompaniamentem, z półplaybacku.

 Zgłoszenie musi również zawierać wypełnioną ankietę uczestnika, 
którą można pobrać ze strony www.sck.sochaczew.pl w zakładce 
konkursy

 Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 16 października godz.23.59

 Wyniki Castingu zostaną ogłoszone 20 października 2020 r. na stronie
internetowej Sochaczewskiego Centrum Kultury 
www.sck.sochaczew.pl oraz na facebooku.

Etap II – Zajęcia

– Zajęcia z instruktorami SCK do spektaklu muzycznego (od października
do lutego)

 Zajęcia są bezpłatne;

 Plan warsztatów uczestnicy otrzymają w formie indeksów

 W ramach warsztatów planowane są zajęcia indywidualne i grupowe

 Uczestnicy mają obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach 
organizowanych w ramach warsztatów, a 3 nieobecności lub nieodpowiedzialne podejście do 
projektu wiąże się z natychmiastowym wykreśleniem uczestnika z listy;

 Miejsce skreślonego z listy uczestnika zajmuje kandydat z listy 
rezerwowej – według kolejności na liście „castingu”;

8. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych płatnych zajęć z opiekunami 
artystycznymi: choreografem, scenografem, aktorem, wokalistą, itp.;
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9. Od października do lutego każdy uczestnik otrzyma swój nowy profil Open Day na
Facebooku. Zadaniem każdego uczestnika jest zdobywanie swojej publiczności i

zbieranie głosów w głosowaniu internetowym. 

Etap III- Warsztaty

 Warsztaty muzyczne, aktorskie, taneczne

 Próba z zespołem na scenie

 Warsztaty są płatne od każdego uczestnika.

 Termin styczeń 2021  - I tydzień ferii    

         

Etap IV – Wielka Gala projektu „Sochaczew rozśpiewany”

 Koncert galowy - uroczyste wydarzenie, spektakl z oprawą muzyczną 
na żywo i scenografią.  Uczestnicy projektu mają przygotowane 
kostiumy, makijaż , sesję fotograficzną.  Koncert ma na celu 
zaprezentowanie przed publicznością umiejętności nabytych podczas 
zajęć i warsztatów. Plan koncertu:

- występ laureata Grand Prix 2020

- część konkursowa : prezentacja wszystkich piosenek konkursowych

- obrady jury

- głosowanie publiczności

- ogłoszenie wyników

- występ laureata Grand Prix 2021

- piosenka finałowa ( wszyscy uczestnicy)




