
Най-сърдечно Ви каним да вземете участие в 

 

X МУЛТИМЕИДИЕН И ОБЩОПОЛСКИ                                                

И VI МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕГЛЕД НА             

                    НА МАЛКИТЕ ПАРАТЕАТРАЛНИ ФОРМИ                       

„СМИКОЛАНДИЯ – ВАРШАВА – МОКОТОВ 2020” 

 

Участници в прегледа могат да бъдат деца на възраст от 4 - 6 години, които 

посещават детската градина, участваща в конкурса.  

Броят на групата, която взема участие в прегледа, не може да превишава 25 

души. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НА ПОЛСКИ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ  НА 

РОДНИЯ ЕЗИК.  

 

В случай, че презентацията се извършва на полски език, произношението и 

акцентът няма да окажат влияние върху оценката. 

 

Тематиката на инсценизацията е свободна (с изключение на тържества за 

специални случаи и празници). 

 

Общото време на конкурсната презентация не може да бъде по-малко от 6 

минути и не може да превишава 20 минути.  

 

Неспазването но времевото ограничение ще дисквалифицира презентацията. 

Заявката за участие в конкурса е равнозначна с изразяването на съгласие за 

публично използване на изпратените видео и фотоматериали, както и личните 

данни и образи на лицата, които участват и/или са създатели, за нуждите да 

Прегледа (сценична презентация, социалните медии, интернет страници, 

сътрудничещи меди, документални програми и др.) 

 

Сред изпратените предложения журито ще направи предварителен подбор на 

конкурсните предложения от формална, техническа и артистична гледна точка.  

Сред предложенията, квалифицирани за участие в прегледа, журито номинира за 

главните награди и отличия между 6 – 10 презентации, измежду които ще избере 

победителите. 

 

 



Заявките за участие се приемат до 24.01.2020 г. по факса, номер: (22) 847 26 63 

или по електронен път, и-мейл: przedszkole317@poczta.fm  

Записаната презентация следва да бъде изпратена чрез WeTransfer 

 под формата на видео файл в mp4 формат кодек H264 до 2 GB на и-мейл адрес: 

przedszkole317@poczta.fm и по пощата.  

 

Институцията, която изпраща презентация на чужд език (не полски)  заедно със 

заявката трябва да изпрати и кратка информация, написана на полски или 

английски език, представяща сюжета на представлението, записано за участие в 

конкурса.  

 

Записаната презентация трябва да се изпрати под формата на видео файл в mp4 

формат кодек H264  до 2 GB чрез посредничеството WeTransfer: 

https://wetransfer.com 

 

 използвайки за целта електронната поща на организатора: 

przedszkole317@poczta.fm 

 Инструкциите за използване на We Transfer се намират по-долу в линковете: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVWfmIijlA0  

https://inbmarketing.pl/jak-udostepniac-duze-pliki-przez-internet-wetransfer-krok-po-kroku/  

 

Файлът, който съдържа конкурсната презентация, трябва да има наименование:                

Заглавие на презентацията_Населено място_Наименование на институцията, 

Където наименованието на институцията трябва да е записано в съкратен 

вариант, напр.:  

Peperudena_magia_Warszawa_BU_Dora_Gabe 

 

Към видео файла с конкурсната презентация трябва да приложите: 

- попълнена картата за участие заедно с приложение 1 и 2 (в word или PDF) и – в 

случаите, описани в т. 4 подт. – описание на сюжета на представлението; 

- Снимкови материали (2-3 снимки на групата, която участва в представленито 

заедно с възпитателя в JPG формат). 

 

При изпращане на файлове (или линкове към файлове) с помощта на 

WeTransfer следва да информирате по телефона организатора най-късно на 

следващия ден след извършване на операцията: 

22 / 847 26 63    в часовете: 9:00 – 15:00 в работни дни 

 

Файлът, който съдържа презентацията, участваща в конкурса, не може да бъде 

твърде компресиран, тъй като по-късно нейни фрагменти могат евентуално да 
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бъдат възпроизведени на голям екран. Трансферът с помощта на посочените 

връзки е възможен до  2 GB;  

Заявката заедно с описаните материали  следва да представите в електронен вид 

на флаш памет или на DVD диск по пощата до 21. 02. 2020 г. (счита се датата на 

пощенския печат) 

на адрес:  

 

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia”, 

ul. P. Gruszczyńskiego 11  

02– 693 Warszawa  

 „PRZEGLĄD MULTIMEDIALNY” 

 

 

Гала-прегледът ще се състои на 27. 03. 2020 г. от 14:00 – 17:00 ч. в залата на  

Дома на културата Служев, ул. Ян Себастиан Бах № 15 във Варшава [ul. 

Jana Sebastiana Bacha 15, Warszawa]. 

В посоченото по-горе време и място финалистите представят конкурсната 

презентация „на живо“ на сцената.  

По време на финалното представление на сцената не могат да бъдат използвани 

материали, които могат да я замърсят.  

За да може да бъде реализирано финалното представление, организаторът 

осигурява:  

▪ Сцена с размери 8m x 6m (снимка на сцената можете да видите на 

страницата на организаторa www.p317waw.szkolnastrona.pl),  

▪ осветление 

▪ озвучаване 

▪ техническо обслужване 

▪ пиано, кейборд 

▪ възпроизвеждане на музикалния фон от външен носител – флаш-

памет/външен диск 

Техническите условия ще бъдат посочени по телефона при уведомяването на 

финалистите; 

Транспортът на финалистите е за собствена сметка. 

 

Организаторът осигурява на изпълнителите, чието представяне „на живо“ е 

предвидено по време на гала-прегледа, както и на директора на изпращащата 

институция, на възпитателите, които се грижат за участинците, както и на 

инструкторите, подготвящи представлението, безплатна нощувка, топла храна, 

закуска и храна за път; 

 

http://www.p317waw.szkolnastrona.pl/


В прегледа всяка година вземат участие детски градини от Молдавия, Литва, 

Латвия и България.  

 

Ако имате въпроси или проблеми с разбирането на условията за участие в 

конкурса, може да се свържете с  

 

г-жа Грета Коминек (учител в Българско училище „Дора Габе“ във Варшава, 

преводач)  

 

телефон за връзка: 609-185-504  

и-мейл адрес: gretakominek@gmail.com 

 

Линк към презентациите от предишни години:  

https://www.facebook.com/smykolandia.wawa/  
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