
KONKURS TANECZNY

ORGANIZATOR:

         MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ORZESZU 
43 - 180 ORZESZE, UL. RYNEK 1
tel. 32/ 22 - 13 - 508

TERMIN:     1 grudzień (piątek) 2017 r., godz. 9:00
MIEJSCE: sala MOK, ul. Fabryczna 1, 

    43-180 Orzesze Jaśkowice
CEL:

• Popularyzacja tańca. 
• Prezentacja i konfrontacja dokonań artystycznych młodych formacji tanecznych.
• Kształtowanie i rozwój zainteresowań młodzieży.
• Integracja w tańcu.

• UCZESTNICY KONKURSU

• Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  soliści,  duety,  miniformacje,  zespoły,
reprezentujące przedszkola, szkoły lub inne ośrodki, placówki z terenu powiatu
mikołowskiego.  Każda  instytucja  delegująca  zespoły  ma  prawo  zgłosić
nieograniczoną liczbę grup  tanecznych. Organizatorzy jednak zastrzegają sobie
prawo do jej  ograniczenia w przypadku dużej ilości zgłoszeń, tak aby dopuścić
do  udziału  jak  największą  liczbę  zespołów  reprezentujących  różne  placówki
kulturalno  -  oświatowe.  W przypadku  zbyt  małej  ilości  zgłoszeń  organizator
zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych bez wcześniejszego
informowania zainteresowanych zespołów.

• Każdy uczestnik / duet / miniformacja  chcący  wziąć  udział  w  Konkursie ma  
obowiązek  wysłać  kartę  zgłoszenia  w terminie do 24 listopada 2017 r. 
Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

• Zespoły będą podzielone  na 2 kategorie  wiekowe. O przynależności  do danej
kategorii  wiekowej  powinien  decydować  wiek  tancerzy.  W  przypadku  grup
mieszanych wiekowo o przynależności do kategorii wiekowej będzie decydował
wiek najstarszych tancerek/ tancerzy.

◦ KATEGORIE WIEKOWE:

• I KATEGORIA: od 6 lat - do 9 lat

• II KATEGORIA: od 10 lat - do 15 lat



ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Zespoły mogą zaprezentować jeden układ taneczny.

2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

3. Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych utworów muzycznych.

4. Nagrania muzyczne powinny być przygotowane na nośnikach CD lub pendrive i podpisane 
dostarczone do MOK do dnia 24.11. 2017 r.

5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mogą reprezentować różne style taneczne.

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia  24 listopada 2017   r.    
na adres organizatora:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ORZESZU

43 - 180 Orzesze, ul. Rynek 1  tel./fax. 32/ 22 13 508

mail:  impreza@mok-orzesze.pl

INNE INFORMACJE:

1. Konkurs Taneczny jest przeglądem nieodpłatnym.
2. Potwierdzenie obecności powinno nastąpić na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu.
3. Organizator  zobowiązuje  się  do  powołania  komisji  sędziowskiej,  która  oceniać  będzie:

zgodność muzyki z przekazem tanecznym, technikę taneczną, opracowanie choreograficzne,
pomysłowość, estetykę, dobór kostiumów i muzyki, ogólny wyraz artystyczny.

4. Organizator przyznaje wszystkim startującym zespołom pamiątkowe dyplomy, a dla 
najlepszych zespołów - puchary.

5. Rozdanie nagród nastąpi po decyzji jury w dniu konkursu.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie.
8. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
9. Opiekunowie potwierdzają na karcie zgłoszenia brak przeciwskazań lekarskich do udziału w 

Konkursie podpisując stosowne oświadczenie.
10. Organizator zapewnia scenę o wymiarach: 11,9 m (dł.), 6,5 m (szer.).
11. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania Konkursu w celach 

popularyzatorskich.
12. W sprawach nie ujętych w regulaminie bądź sytuacjach spornych decyduje organizator.
13. Organizator zastrzega sobie  prawo  wprowadzenia  zmian  do  programu  w  zależności  od 

sytuacji.

KRYTERIUM OCENY JURY:

1. Technika wykonania

2. Choreografia

3. Ogólny wyraz artystycznych (dobór muzyki, strojów, rekwizytów itp.)



ZGŁOSZENIE

1. Nazwa klubu/ instytucja delegująca ………………………………………………………

2. Kategoria wiekowa /proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię znakiem „X”/

I KATEGORIA: od 6 do 9 lat ………

II KATEGORIA: od 10 do 15 lat ……....

3. Łączna ilość osób ….........................................................................................

4. Informacje o choreografii /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/

Tytuł: …………………………………………………………………………………

Rodzaj  tańca:  …………………………………………………………………………………

Choreograf:      …………………………………………………………………………………

Czas  trwania:  …………………………………………………………………………………
Realizacyjne potrzeby: (oświetlenie, nagłośnienie, przestrzeń sceniczna ,itp.) …………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

5. Dane do kontaktu /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/

Nazwa  placówki:  …………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………

6. Instruktor/opiekun /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/

Imię  i  nazwisko:  …………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………



OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. Tancerze  biorący  udział  w   Konkursie Tanecznym  nie  mają  żadnych  przeciwskazań  
lekarskich  do udziału w turnieju.
2. Zapoznałem/ zapoznałam się z Regulaminem Konkursu oraz przyjmuję go   do   
wiadomości oraz stosowania.

…………………………..…….. miejscowość, data……………………………..….. podpis trenera/opiekuna

……………………..………….. podpis i pieczęć placówki
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