
REGULAMIN

PROJEKT   SOCHACZEW ROZŚPIEWANY 2019

pod patronatem Burmistrza Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego

O projekcie:

1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Ma on na celu 
upowszechnianie polskiej muzyki wśród dzieci, stworzenie uczestnikom możliwości 
rozwijania swoich umiejętności na najwyższym poziomie podczas warsztatów, 
wymianę doświadczeń oraz kontakt z gwiazdami polskiej estrady. Projekt zakłada 
pracę zespołową pod okiem instruktorów w formie zabawy.                   

2. Projekt przeprowadzony jest w 3 etapach:

a. Etap I – casting „Open Day Junior” – 24.09. 2019 r., godz. 17.00 

 Casting ma na celu wyłonienie 15 najbardziej utalentowanych osób w
wieku od 7 do 14 lat, którzy będą brać udział w następnych etapach;

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

 Warunkiem udziału jest przyniesienie pisemnej zgody opiekuna

 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  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.

b. Etap II - Warsztaty 

 Warsztaty mają na celu integrację uczestników poprzez:



 Warsztaty muzyczne , aktorskie , taneczne

 koszty warsztatów pokrywają organizatorzy

c. Etap III – warsztaty do spektaklu muzycznego od września do maja

 Warsztaty są bezpłatne;

 Plan warsztatów uczestnicy otrzymają w formie pisemnej

 Zajęcia indywidualne - odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godz.,

w tym: zajęcia wokalne, teatralne , taneczne (2 miesiące);

 Zajęcia grupowe – 2 godz. raz w tygodniu 4 godz. 2 razy w tygodniu 
przed koncertem ze wszystkimi instruktorami;

 Uczestnicy mają obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach 
organizowanych w ramach warsztatów 

d. Etap IV – Koncert Małych Gwiazd projektu „Sochaczew rozśpiewany” 
kwiecień/maj

Zapraszamy!


