ORGANIZATOR:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
Ul Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów
www.psck.pl
tel. 41 357 24 24
e-mail.: 6-tt.psck-pinczow@wp.pl

TERMIN : 28 kwietnia 2018
MIEJSCE: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
ul. Republiki Pińczowskiej 42
CEL IMPREZY
1. Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych
2. Wspólna zabawa i nawiązywanie przyjaźni
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
4. Wyłonienie laureatów w różnych kategoriach wiekowych, najlepiej prezentujących
choreografie pod względem harmonii techniki, muzyki, kompozycji i kostiumu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W turnieju mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne oraz soliści
(z wyłączeniem zawodowych tancerzy oraz instruktorów tańca)
2. Kwalifikacja uczestników do Turnieju odbywa się na podstawie przesłanych, kompletnych
dokumentów (karta zgłoszeniowa, potwierdzenie wpłaty akredytacji, dostarczenie podkładów
muzycznych, listy uczestników w przypadku zespołu) w nieprzekraczalnym terminie do 16
kwietnia 2018.
3. Zgłoszenia (na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu) przesyłamy na adres
6-tt.psck-pinczow@wp.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora.
Zgłoszenia przysłane po 16 kwietnia 2018 nie będą brane pod uwagę.
AKREDYTACJA
- dla zespołów - 10zł od każdego uczestnika zespołu (załączeniem do zgłoszenia lista
uczestników)
- soliści -20 zł (każda konkurencja taneczna płatna osobno)
-Wpłatę wpisowego należy dokonać do 16.04.2018 przelewem na konto PSCK
NR konta ING Bank Śląski 70 1050 1429 1000 0022 4221 6469

KONKURENCJE TANECZNE
Turniej zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach tanecznych:
- SHOW DANCE (oparte na technice balet, jazz, modern)
- DISCO (disco dance, disco freestyle, disco show)
- HIP HOP
- INNE FORMY
KATEGORIE WIEKOWE:
- do 6 lat
- 7-9 lat
- 10-13 lat
- powyżej 14 lat
Dopuszcza się 20% udział uczestników zespołu niespełniających kryterium wiekowego.
CZAS PREZENTACJI:
- Zespoły do 5 min.
- Soliści -1,5 min.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
- Lista zakwalifikowanych zespołów oraz kolejność prezentacji zostanie zamieszczona do
24.04.2018 na stronie internetowej www.psck.pl. Po tym terminie nie dopuszcza się
przesunięć zespołów i solistów w kategoriach tanecznych i wiekowych.
-Wszystkie
sprawy
nie
objęte
regulaminem
rozstrzygają
organizatorzy
w porozumieniu z komisją konkursową.

KRYTERIA OCENY / NAGRODY
Organizator powoła Komisję Sędziowską, która dokona oceny, przyzna nagrody:
- nagroda pieniężna Grand Prix dla najlepszego zespołu turnieju oraz solisty.
- pamiątkowe statuetki i medale za 1-3 miejsca dla zespołów
- pamiątkowe statuetki za 1-3 miejsca dla solistów
- dyplomy za udział dla wszystkich uczestników
2. Komisja oceniać będzie:
- technikę wykonania
- dobór repertuaru i muzyki
- opracowanie choreograficzne
- estetykę i dobór stroju
- ogólny wyraz artystyczny
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU
- 8.00 - próba sceny(wg kolejności zgłoszeń zespołów, bez nagłośnienia)
- 9:30 PREZENTACJE KONKURSOWE (1 część)
zespołów i solistów w dwóch kategoriach wiekowych:
do 6 lat
-7-9 lat
ok. godz. 13.00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW WRĘCZENIE NAGRÓD,
ZAKOŃCZENIE I części Turnieju
ok. godz. 13.30 PREZENTACJE KONKURSOWE (2 część)

zespołów i solistów w kategoriach wiekowych:
- 10-13 lat
- pow. 14 lat
ok. 16:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW WRĘCZENIE NAGRÓD, ZAKOŃCZENIE II
części Turnieju
/Godziny mogą ulec przesunięciu w zależności od ilości zgłoszeń/

ORGANIZATOR ZAPEWNIA
- W ramach akredytacji organizator zapewnia dla każdego uczestnika: dyplom za udział,
napój i słodki poczęstunek.
- punkt medyczny
- punkt gastronomiczny

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- Instytucje delegujące pokrywają koszt przejazdu i ubezpieczenia
- Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
- Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, które będą przetwarzanie wyłącznie na potrzeby w/w konkursu.
-Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego(lub tańczenia bez
obuwia). niedozwolone jest używanie ,,szpilek” i innego obuwia, które może zniszczyć
podłoże
- Podczas Turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
bhp i ppoż. obowiązujących w obiekcie.

VI OTWARTY TURNIEJ TAŃCA
Pińczów 28 kwietnia 2018
KARTA ZGŁOSZENIA
Nazwa zespołu / Imię Nazwisko…………………………………………………………….
Kategoria Taneczna…………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa.................. .Łączna ilość osób w zespole……………………………..
Adres………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………………. , e-mail……………………………….
Imię i nazwisko opiekuna /instruktora ………………………………………………………….
Tel kontaktowy……………………………… e-mail ……………………………….
REPERTUAR………………………………………………………………………………
/ tytuł utworu, autor muzyki, czas trwania/
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Dane potrzebne do wystawienia faktury.
(Faktury do odebrania w biurze organizacyjnym w dniu turnieju)
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..
Potrzeby techniczne i inne…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………......
……………………..........................
Data. Kierownik/Opiekun zespołu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Turnieju i akceptuję jego warunki.
Posiadam zgodę od osób i opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku uczestników oraz ich rozpowszechnianie w
ramach Turnieju jak również zgodę na przetworzenie danych osobowych uczestników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i uczestników danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r
o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.DZ.U. z 2002r., Nr 101. poz 926 z póżn.zm) przez organizatora Turnieju.

……………………………………
Data, Kierownik/Opiekun zespołu

VI OTWARTY TURNIEJ TAŃCA
Pińczów 28 maja 2018 r
LISTA UCZESTNIKÓW
IMIĘ NAZWISKO

DATA URODZENIA

Prosimy o nadesłanie listy wraz z kartą zgłoszenia

