
Powiatowy Konkurs Tańca Nowoczesnego 

„Hip Hop Non Stop” 
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego  

Marka Kwiatkowskiego 

 

Regulamin 
 

Cel imprezy: Popularyzacja tańca nowoczesnego, poszukiwanie i promowanie talentów, 

                           umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji własnych umiejętności tanecznych, 

                           zachęcenie do twórczego spędzania czasu w domu. 

 

 

Organizator:   Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.   

 

 

Uczestnicy:     Dzieci i młodzież z powiatu nowosądeckiego. 

 

Uczestnicy konkursu prezentują choreografię tańca nowoczesnego (hip hop, breakdance, disco 

dance itp.), solo do 1:30 min, duet do 2 min! Jeżeli uczestnik nie prezentuje własnej choreografii, 

w zgłoszeniu wpisuje imię i nazwisko jej autora. 

 

 

Kategorie wiekowe: 
   I –  7 do 10 lat, 

   II – 11 do 14 lat  

   III – 15 do 19 lat   

 

Kategorie taneczne:  
 

1. Solo 

2. Duet (o przypisaniu do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika konkursu) 

 

Jury zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w wypadku małej liczby zgłoszeń. 

 

 

Zgłoszenia: Film należy przesłać do 14 czerwca 2020r.  droga mailową na adres e-mail: 

pmdk@pro.onet.pl, przy pomocy WeTransfer: https://wetransfer.com/   

 

 

 

     

 

 dodaj plik z dysku  

 
 pmdk@pro.onet.pl 

     

 własny adres email  
 

 w treści wpisując imię i nazwisko, wiek uczestnika, 

miejscowość, instytucję w której uczy się tańca oraz autora 

choreografii,  
 

 wyślij 

  



Postanowienia:  Na konkurs prosimy o przysłanie filmu wideo możliwie jak najlepszej jakości.   

Wykonanie ma być „na żywo” bez jakiegokolwiek montażu czy obróbki.      

Dopuszczamy nagranie telefonem komórkowym. Nagranie powinno przedstawiać 

całą sylwetkę tancerza z odległości i w charakteryzacji umożliwiającej 

identyfikację uczestnika (to samo dotyczy duetów). Podkład muzyczny układu ma 

być wyraźnie słyszalny. Zastrzegamy sobie prawo  do publikacji wybranych 

materiałów. Informacja zwrotna z PMDK jest potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia.   

 

 

Uwagi: Jury ocenia umiejętności taneczne, opracowanie choreograficzne, ekspresję ruchu,  

zachowanie sceniczne, strój, ogólny wyraz artystyczny. Dla zwycięzców przewidziane są 

dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia. Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje 

wyłącznie organizatorom. Organizator powołuje komisję konkursową oraz zastrzega sobie 

prawo do wszelkich zmian,  o których uczestnicy zostaną poinformowani. 

Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.   

 

 

Zgłoszenie się na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu  

oraz  zgodą na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku.  


