
REGULAMIN

PROJEKT   SOCHACZEW ROZŚPIEWANY 2019

pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego

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. Innowacyjną  formą  jest  wybór  Jury.  To  gwiazda  polskiej  estrady,  która  oceni
uczestników podczas  Wielkiej  Gali  „Sochaczew rozśpiewany”  i  wyłoni  zwycięzcę
projektu. Naszych laureatów w ubiegłych edycjach oceniała Kasia Groniec, Piwnica
pod Baranami, Robert Janowski, Kabaret OT.TO, teatr „Podaj Dalej”, Dorota Osińska,
ABBA Cover. 

3. Wygraną  w  tym  projekcie  jest  udział  w  przygotowanym  wspólnie  widowisku
muzycznym. Najlepszy uczestnik otrzyma statuetkę Grand Prix, zaśpiewa z gwiazdą
wieczoru na scenie. Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zakwalifikują się do finału i
w nim wystąpią otrzymają tytuł laureata projektu. 

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

5. Projekt przeprowadzony jest w 3 etapach:

Etap I – casting „Open Day” – 24 września 2019 r. godz.17.00

 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 mają obowiązek dostarczenia podkładu muzycznego przed 
występem (płyta CD-R, nagranie w formacie „wave”, mp 3, na płycie 
powinien się znajdować tylko jeden wybrany podkład );



 Występy na scenie będą odbywały się według kolejności zgłoszeń. Po 
przybyciu (każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do organizatora 
konkursu w celu potwierdzenia występu, około godz.16.45.)oraz 
otrzymania indywidualnego numeru

 Miejsce: Sochaczewskie Centrum Kultury – ul. Chopina 101

 Casting rozpocznie się o godz. 17.00;

 Wyniki castingu zostaną ogłoszone tego samego dnia w miejscu 
castingu, na stronie internetowej Sochaczewskiego Centrum Kultury 
www.sck.sochaczew.pl oraz na facebooku.

Etap II - Warsztaty

Warsztaty mają na celu integrację uczestników poprzez:

 Warsztaty muzyczne, aktorskie , taneczne

 koszty warsztatów pokrywają organizatorzy                                    

Etap III – warsztaty do spektaklu muzycznego (od października do 
grudnia)

 Warsztaty są bezpłatne;

 Plan warsztatów uczestnicy otrzymają w formie indeksów

 W ramach warsztatów planowane są zajęcia indywidualne i grupowe

6. Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych płatnych zajęć z opiekunami 
artystycznymi: choreografem, scenografem, aktorem, wokalistą, itp.;

 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”;

Etap IV – Wielka Gala projektu „Sochaczew rozśpiewany”

 Koncert galowy ma na celu zaprezentowanie umiejętności nabytych 
podczas warsztatów przed publicznością:

 Koncert składać się będzie z dwóch części.




