TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO O PUCHAR WÓJTA
GMINY BARTOSZYCE ANDRZEJA DYCHY

11 CZERWCA 2022
GMINNA HALA SPORTOWA W BEZLEDACH
1. ORGANIZATORZY:
Moving Art Mobilna Szkoła Tańca Aleksandra Krawczyk
kontakt - Aleksandra Krawczyk:, tel.535 099 716
Studio Tańca Czarna Owca Sylwia Jarzyńska
kontakt - Sylwia Jarzyńska:, tel: 572 102 515

2. TERMIN I MIEJSCE:
11 czerwca 2022 godz. 10.00,
GMINNA HALA SPORTOWA W BEZLEDACH
Bezledy 13A
11-200 Bartoszyce

3. CELE:
- prezentacja oraz artystyczna konfrontacja zespołów tanecznych;
- popularyzacja różnych rodzajów i stylów tańca oraz jego walorów edukacyjnych;
- budowanie u uczestników wzajemnego szacunku i współzawodnictwa
- integracja, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja;
- taneczny rozwój dzieci i młodzieży.

4. KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE
I. ZESPOŁY (od 7 do 24 osób)
● STREET DANCE (hip hop, popping, locking, hip hop choreo,
dancehall, techniki pokrewne) do 4 min
● INNE FORMY TAŃCA (modern jazz, jazz, taniec współczesny,
techniki pokrewne) do 4 min

II. SOLO
● STREET DANCE (hip hop, popping, locking, hip hop choreo,
dancehall, techniki pokrewne) do 1:30 min (eliminacje: muzyka
organizatora, finał: muzyka własna)
● INNE FORMY TAŃCA (modern jazz, jazz, taniec współczesny,
techniki pokrewne) do 2:00 min (eliminacje: muzyka organizatora, finał:
muzyka własna)

KATEGORIE WIEKOWE :
(o zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % członków zespołu)

●
●
●
●

do 8 lat
9-11 lat
12-15 lat
powyżej 16 lat

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie karty zgłoszenia najpóźniej w terminie do 01 czerwca 2022 r. na adres
mailowy turniejtancakontra@gmail.com
- dane zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne (wszelkie
odstępstwa wymagają akceptacji Organizatora);
- uczestnik może wystąpić maksymalnie w 2 zespołach
- udział w konkursie jest płatny: akredytację w wysokości:
*20 zł od uczestnika zespołu
*10 zł kolejno za udział w kategorii SOLO
(jeśli uczestnik występuje tylko w kat. SOLO pierwsza akredytacja to 20 zł kolejna to
10 zł)
do dnia 05 czerwca 2022 na Rachunek:
mBank: 57 1140 2004 0000 3102 7535 3285
Aleksandra Krawczyk
tytułem: startowe, nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty, kategoria wiekowa i
taneczna
- zgłaszający deklaruje wpłatę akredytacji zgodnie z podaną listą uczestników;
- w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń na turniej organizator może podjąć decyzję o
odwołaniu turnieju

- organizator decyduje o kolejności prezentacji zespołów i solistów;
- organizator zastrzega sobie prawo fotograficznej oraz filmowej rejestracji prezentacji
konkursowych;
- uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w
związku z realizacją konkursu
- koszty dojazdu, pobytu oraz ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące lub
członkowie zespołów;
- zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
- podkład muzyczny należy wysłać najpóźniej do 05 czerwca na adres
turniejtancakontra@gmail.com
z opisem:
kontra – nazwa zespołu i tytuł prezentacji (jeśli jest), kategoria wiekowa i taneczna.

6. OCENA I NAGRODY:
Prezentacje oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie: układ choreograficzny (oryginalność pomysłu, kompozycja);
technika tańca; interpretacja i dobór środków wyrazu; wartości artystyczne, dobór
muzyki, choreografii i stroju do kat. wiekowej.
Jury przyzna statuetki i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc w
poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- ostateczny program konkursu zostanie ustalony po otrzymaniu kart zgłoszeń
- w przypadku rezygnacji z udziału po terminie zgłoszeń opłata nie jest zwracana;
- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku
zbyt małej liczby uczestników;
- organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami i nie ponosi odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie obiektu;
- jednostka delegująca ma obowiązek zapewnić zespołowi opiekę zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i ppoż obowiązujących
na terenie placówki;
- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

