REGULAMIN
Cel imprezy:

prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez taniec,
rozmiłowanie zainteresowania tańcem, popularyzacja różnych stylów tańca,
wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy, wspólna zabawa.

Organizator

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu

Termin:

02 czerwiec 2021r. godz 09:00 (zastrzegamy sobie prawo zmiany godziny,
terminu, formy lub odwołania konkursu w związku z sytuacją
epidemiologiczną w kraju o czym organizatorzy będą informować)

Miejsce

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
ul. Partyzantów 15, 33-340 Stary Sąc

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do 21 maja 2021r. wyłącznie na załączonej karcie zgłoszenia
na adres organizatora: PMDK , 33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15, tel./
fax. 18-446-22-55, e-mail: pmdk@pro.onet.pl Regulamin i karta zgłoszenia
do pobrania na stronie: www.pmdkstarysacz.pl

Uczestnicy:

Zespoły taneczne (min. 5 osób) prezentujące różne style tańca
(współczesny, balet, folklor, nowoczesny i inne

Kategorie wiekowe

A: do 10 lat, B: 11 – 14 lat, C: 15 – 21 la

Czas występu

Zespoły Regionalne do 20 minu
Balet do 10 minu
Pozostałe do 5 minut

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie według następujących kryteriów: choreogra a, dobór
muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów, ogólny wyraz
artystyczny, wartości wychowawcze. Wszystkie zespoły otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia

Materiał muzyczny powinien być dokładnie opisany i dostarczony
akustykowi przed występem na płycie CD AUDIO lub na pendrive.
Obsługiwane formaty to wave lub mp3. Podczas występu zabrania się
używania otwartego ognia i efektów pirotechnicznych oraz polewania
parkietu wodą. Wszystkie zespoły występują przy jednakowym oświetleniu.
W razie niepełnej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość
łączenia kategorii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
zagubione podczas imprezy. Instytucje zgłaszające zespół ubezpieczają
jego członków na przejazd, pobyt oraz pokrywają koszty transportu, a także
zabezpieczają zgodną z przepisami ilość opiekunów. Odbiór dyplomów
i nagród możliwy jest do 30 czerwca. Zgłoszenie się na konkurs jest
jednoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku.
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W festiwalu udział biorą placówki wychowania pozaszkolnego z terenu województwa
małopolskiego (PM, MDK, OPP)
 	

 


XXXVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznyc
im. Jana Joachima Czech
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskieg
Stary Sącz - 202

XXXVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznyc
im. Jana Joachima Czech
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskieg
Stary Sącz - 2021
KARTA ZGŁOSZENIA (TANIEC)

Nazwa zespołu……………………………………………………………………………..….……
Kategoria taneczna ………………………………………………………………………………….
Nazwa i adres placówki delegującej……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………Fax: ……………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko choreografa zespołu ……………………………………………………………
Tel. kontaktowy choreografa zespołu………………………………………………………………
Tytuł układu: ………………………………………………………………………………………….
Czas trwania prezentacji: ……………………………………………………………..……………
Ilość tancerzy: ……………………… kat. wiekowa ………………………………………………
Ilość opiekunów : ………………………….………………………………………………………
Potrzeby techniczne: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………
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podpis dyrektora placówki delegującej

XXXVI Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznyc
im. Jana Joachima Czech
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskieg
Stary Sącz - 2021
KARTA ZGŁOSZENIA (TANIEC) CZ. II

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

Nazwa zespołu …………………………………………………………………………………
Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu

……….……………………………………
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podpis dyrektora placówki delegującej

