Otwarty Powiatowy Turniej Tańca Street Dance
MIKOŁAJ 2017

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
w TRZEBINI

1. Termin i miejsce
12 luty 2017 r.
sala widowiskowa PMDK, ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia
godz. 10.00
2. Cele Turnieju
- popularyzacja sztuki tanecznej
- konfrontacja dokonań artystycznych młodych tancerzy
- integracja w tańcu
-wymiana doświadczeń
-wyłonienie najlepszych tancerzy turnieju
-wymiana energii tanecznej
3. Uczestnicy:
Do udziału w turnieju zapraszamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, studentów, uczestników zajęć w placówkach kulturalnych
i oświatowych w kategorii soliści, duety, mini-formacje (3-7osób)
4. Kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie szkół podstawowych
II kategoria – uczniowie gimnazjów
III kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
IV kategoria OPEN (od 19 lat wzwyż)
5. Kategorie taneczne:
-Street Dance
-Break Dance
6. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia w/g
załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2017
Każdy email otrzyma potwierdzenie. Brak potwierdzenia oznacza nieotrzymanie
wiadomości.

turando@gazeta.pl
jackdance@interia.pl
AKREDYTACJA – 5zł od uczestnika, płatne w dniu imprezy
7. Postanowienia ogólne:
- soliści, duety i mini-formacje prezentują jeden układ taneczny o czasie do 2min.
- w festiwalu uczestnicy prezentują dowolne techniki tańca,
 muzyka do prezentacji winna być dostarczona na nośniku CD(audio) przed
prezentacją. Nośnik opisany.



8. Wymogi techniczne:
- wymiary sceny 6m x 6m,
-prezentacja bez oświetlenia scenicznego
-zakaz używania ognia i elementów pirotechnicznych
-zakaz polewania parkietu wodą

9. Sędziowie oceniać będą:
- choreografia
- dobór muzyki i interpretacja
- technika wykonania
- estetyka i dobór kostiumów
- ogólny wyraz artystyczny
- image
- sędziowanie w trakcie eliminacji i finału będzie tajne
- werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny
- we wszystkich kwestiach spornych decydujący głos ma sędzia główny
i organizatorzy
10. Uwagi organizatora:
- uczestnicy powinni posiadać ważne legitymacje szkolne lub inny dokument
potwierdzający tożsamość
- uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny
- opieka nad niepełnoletnimi uczestnikami obowiązuje zgodnie z przepisami oświaty
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w trakcie imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii
- osoby występujące wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie oraz
wykorzystanie tych materiałów przez organizatora
-nagrody nieodebrane w dniu finału przepadają na rzecz organizatora
- sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator
Szczegółowych informacji udziela:
Jacek Palka – tel. 694269771
Małgorzata Liszka – tel. 604156782

KARTA ZGŁOSZENIA
OTWARTY TURNIEJ TAŃCA STREET-DANCE
MIKOŁAJ 2017
1. Solista, duet, mini-formacja. ………..……………………………………………
2. Jednostka delegująca………………………………………………………………
3. adres korespondencyjny ………………………………………………………….
4. imię i nazwisko instruktorów……………………………………………………..
5. telefon kontaktowy, adres mailowy………………………………………………
6. kategoria artystyczna……………………………………………………………..
7. kategoria wiekowa………………………………………………………………..
8. ilość osób w zespole……………………………………………………………....

Podpis instruktora

