XI Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego
pod patronatem Starosty Nowos deckiego
Marka Kwiatkowskiego
Stary S cz - 2021
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 Młodzie owy Dom Kultury w Starym S czu

Uczestnicy:

Dzieci i młodzież z powiatu nowosądeckiego

Uczestnicy konkursu prezentują choreografię tańca nowoczesnego (hip hop, breakdance,
disco dance itp.), której czas trwania nie przekracza 2 min dla solo i duetów oraz 4 min
dla zespołów! Jeżeli uczestnicy nie prezentują własnej choreografii, w zgłoszeniu prosimy
wpisać imię i nazwisko jej autora.
Kategorie wiekowe:

I - 7 do 10 lat

II - 11 do 14 lat,

III - 15 do 19 lat

Kategorie taneczne:

Solo, duety, zespoły (o przypisaniu do kat. decyduje wiek większości
uczestników)

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

do 16 maja 2021r. drogą mailow na adres e-mail: pmdk@pro.onet.pl, przy
pomocy WeTransfer: https://wetransfer.com/

dodaj nagranie

adres pmdk@pro.onet.pl
własny adres email
w tre ci wpisuj c imię nazwisko, wiek,
w przypadku zespołów nazwę, skład zespołu
(imię i nazwisko, wiek), dane instytucji
patronującej, autora choreografii

ą

Na konkurs prosimy o przysłanie filmu wideo w możliwie jak najlepszej
jakości. Wykonanie ma być „na żywo” z jednego ujęcia kamery bez
jakiegokolwiek montażu czy obróbki. Dopuszczamy nagranie telefonem
komórkowym. Nagranie powinno przedstawiać całe sylwetki tancerzy
z odległości i w charakteryzacji umożliwiającej identyfikację. Podkład
muzyczny układu ma być wyraźnie słyszalny. Jury ocenia umiejętności
taneczne, opracowanie choreograficzne, ekspresję ruchu, zachowanie
sceniczne, strój, ogólny wyraz artystyczny. Zastrzegamy sobie prawo
do publikacji wybranych materiałów. Mail zwrotny z PMDK jest
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
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Postanowienia:

ą

3 1 m a j a 2 0 2 1 r. o p u b l i k o w a n e n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.pmdkstarysacz.pl oraz naszej stronie facebookowej.
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Wyniki konkursu:

ą
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Uwagi:

Interpretacja powy szego regulaminu przysługuje wył cznie organizatorom.
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. Organizator powołuje komisj
konkursow oraz zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, o których
uczestnicy zostan poinformowani.
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Zgłoszenie si na konkurs jest jednoznaczne z akceptacj regulaminu oraz zgod
na przetwarzanie danych i publikacje wizerunku.

