
 

 

SPOTKANIA TANECZNE W ÓSEMCE 

ΙI Turniej Tańców 

Nowoczesnych 
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REGULAMIN 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie 

TERMIN I MIEJSCE: 

31 maja 2019r. 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie, ul. Goszczyńskiego 44 Kraków, sala 

gimnastyczna. 

Rejestracja: godz. 9.00 

Rozpoczęcie turnieju: godz. 9.30 

CELE IMPREZY: 

- popularyzacja tańca jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania czasu wolnego, 

- integracja tanecznych grup dzieci i młodzieży, 

- rywalizacja Fair Play, 

- promocja szkoły. 

UCZESTNICY: 

Dopuszczalne formy taneczne: Disco Dance, Hip Hop, Break Dance, MTV Video 

Dance, Show Dance. 

Uczestnicy prezentować się będą w następujących kategoriach wiekowych: 

- klasy I, 

- klasy II, 

- klasy III. 

Kategorię wiekową formacji/zespołu określa największa liczba tancerzy w danym 

wieku, w formacji/zespole. 

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji 

szkolnej. 

Uwaga! 

W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia 

kategorii wiekowych. 

 

 



OCENA: 

Ocenie podlegać będą: 

- synchronizacja zespołu, 

- rytm, 

- choreografia, 

- wyraz artystyczny, 

- dobór muzyki i strojów. 

Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne. 

NAGRODY: 

- medale i dyplomy za I, II, III miejsce, 

- dyplomy uczestnictwa dla wszystkich tancerzy, 

- drobne upominki. 

MUZYKA: 

Muzykę zapisaną w formacie mp3, należy przesłać na adres mailowy: 
angelika.p.kozak@gmail.com do 27.05.2019 r. z dokładnym opisem (szkoła, 
nazwa formacji/zespołu, kategoria wiekowa). 

W dniu turnieju proszę posiadać nośnik pendrive z nagraną muzyką w razie 

komplikacji technicznych. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Dostarczenie do organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia              
w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2019 r. na adres organizatora: 

angelika.p.kozak@gmail.com 

2. Instytucja delegująca (szkoła, klub, instytucja kultury itp.) może zgłosić do udziału 
w konkursie maksymalnie 3 formacje/zespoły. 

3. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora konkursu. 

 

INNE WAŻNE INFORMACJE: 

1. Maksymalna liczba osób w formacji/zespole to 12. 

2. Czas prezentacji formacji/zespołu do 3 minut. 

3. Kolejność prezentacji będzie podana w dniu turnieju. 

4. Wymiary parkietu:  5m x 6m 

5. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji 
delegującej. 

6. Jedna formacja/zespół występuje dwa razy z dwiema różnymi 
choreografiami (najlepiej różnego typu np. do muzyki wolnej i szybkiej, z 



elementami tańczonymi w parach, z elementami 
gimnastycznymi/akrobatycznymi) . 

7. Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, 
bezpiecznego,  nie pozostawiającego śladów na parkiecie. 

8. Podczas występu zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek produktów ciekłych 
i sypkich, które spowodują zabrudzenie sceny wymagające przerw technicznych. 

9.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione   
w szatni i na widowni. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania turnieju 
w celach promocyjnych. Opiekun zespołu powinien przy rejestracji złożyć 
indywidualne oświadczenia rodziców uczniów o zgodzie na udział w turnieju        
i zgodzie na udostępnienie wizerunku dziecka dla potrzeb promocyjnych szkoły. 

11.  Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp        
i p.poż. obowiązujących w budynku Szkoły. 

12.  Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu           
z sędzią głównym. 

13.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu 
turnieju w zależności od sytuacji. Decyzje organizatora są nieodwołalne. 

14.  Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z turnieju z powodu 
nieprzestrzegania regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszone są 
cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste bądź jakiekolwiek przepisy 
prawa. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u osoby odpowiedzialnej za konkurs: 

Angelika Kozak  kontakt mailowy angelika.p.kozak@gmail.com 

lub kontakt telefoniczny w godzinach pracy 12 653-27-93. 

mailto:angelika.p.kozak@gmail.com

