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Regulamin 

 
MOKOTOWSKIE SENIORALIA to ogólnopolski przegląd wokalny dla seniorów. 

 

1. Organizatorami przeglądu jest Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów  

m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Przegląd 

wokalny odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 od godziny 9.00 w sali 

widowiskowej Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. 

Warszawy przy ulicy J. S. Bacha 15. 

2. Przegląd obejmie dwie kategorie wykonawców: 

 solistów wokalistów 

 zespoły wokalne  

3. Zespoły wokalne mogą korzystać z dowolnego akompaniamentu –

wykonywanego na instrumentach muzycznych lub nagranego i zapisanego 

na płycie CD lub innym nośniku cyfrowym w formacie mp3. (Uwaga nagrany 

podkład nie może zawierać partii wokalnych).  

4. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pianina elektronicznego.  

5. Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w przeglądzie na kartach zgłoszenia 

stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu najpóźniej do 5 kwietnia  

2019 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do SDK). 
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6. Kartę należy dostarczyć do Służewskiego Domu Kultury w dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy ulica J. S. Bacha 15, osobiście w godzinach 10-16, przesłać 

pocztą lub e-mailem na adres: sdk@sdk.waw.pl z dopiskiem: III Mokotowskie 

Senioralia 2019.  

7. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu organizacji działań 

konkursowych, w tym; 

a) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu           

     facebook oraz w publikacjach pokonkursowych; 

b) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody; 

8. Każdy wykonawca zaprezentuje podczas przeglądu dwa utwory, o łącznym 

czasie nieprzekraczającym 10 minut. 

9. Przesłuchania mają charakter otwarty. Kolejność występów ustalą 

organizatorzy i poinformują o niej uczestników przeglądu do dnia  8 kwietnia 

2019 r.  

10. Jury powołane przez organizatorów, przyzna wyróżniającym się wykonawcom 

nagrody.  

11. Werdykt jurorów jest ostateczny i niepodważalny. 

12. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator przeglądu wokalnego-  

Izabela Trzeciecka, tel. 22 8439101, iza@sdk.waw.pl 
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