
          

Regulamin 

 

1. ORGANIZATOR 

Żuromińskie Centrum Kultury 

STAROSTWO POWIATOWE w Żurominie 

 

2.CELE KONKURSU 

• Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych solistów/zespołów tanecznych. 
• Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z solistami/zespołami. Popularyzacja i     
    promocja zespołowych form tanecznych, ich walorów wychowawczych i artystycznych. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Soliści/Zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, świetlicach i innych placówkach. 
• Każdy solista i zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisem obowiązującym w 
   placówkach oświatowych 

• Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od solisty 20 zł od zespołu na konto   
   organizatora i przesłanie dowodu wpłaty razem z zgłoszeniem. 
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4.TERMIN I MIEJSCE 

 

25.05.2016 godz. 10:00 

Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie 

Żuromin ul. Wyzwolenia 61 

 

5.KATEGORIE TANECZNE 

I. Soliści prezentują 1 program kategorii tanecznej: 
 

1. TANIEC NOWOCZESNY I INNE FORMY TANECZNE (show dance, disco dance, disco freestyle, etiudy taneczne, jazz, 

modern breakdance, popping, locking, dance hall, hip hop i inne formy) – Czas prezentacji do 10 min. 
 

II. Zespoły prezentują 1 program kategorii tanecznej. 
 

1. TANIEC NOWOCZESNY I INNE FORMY TANECZNE ( show dance, disco dance, disco freestyle, etiudy taneczne, jazz, 

modern breakdance, popping, locking, dance hall, hip hop i inne formy) – Czas prezentacji do 10 min. 
 

6.KATEGORIE WIEKOWE 

6-10 lat (klasy I – III 

11-13 lat (klasy IV – VI) 

14-16 lat (gimnazjum) 

17-19 lat (szkoły ponadgimnazjalne) 

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Każdy zawodnik może być członkiem tylko 

jednego zespołu w danej kategorii tanecznej. Soliści mogą występować również w zespole. 

 

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podkłady muzyczne dla zespołów proszę dostarczyć na płycie Audio CD z opisem: nazwa   

    zespołu, tytuł układu. 

2. Koszty związane z dojazdem pokrywa instytucja delegująca. 

3. Przesyłając kartę zgłoszenia zawodnicy/zespoły automatycznie wyrażają zgodę na bezpłatną 

     rejestrację i odtwarzanie materiałów, zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu leży w gestii organizatora. 

5. UWAGA! Wszystkich uczestników konfrontacji tanecznych Piruet obowiązuje OBUWIE SPORTOWE 

 

8.OCENA I NAGRODY 

1. Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę: 

 • dobór repertuaru tanecznego i muzycznego; 
 • technikę wykonania, charakter tańca; 
 • dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów; 
 • ogólny wyraz artystyczny. 
2. Najlepsi wykonawcy zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami ufundowanymi     

    przez: Starostwo Powiatowe w Żurominie i Żuromińskie Centrum Kultury. 

 

INFORMACJI UDZIELA 

1. Koordynator: Michał Nowakowski, tel.: 505025399, e-mail: novaho@gmail.com 
Kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty należy dostarczyć korespondencyjnie lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 20.05.2016r.. 
Regulamin i karta zgłoszeń znajduje się na www.zetceka.republika.pl 

mailto:mag.jankowska@op.pl

