I POWIATOWY COOLTURALNY FESTIWAL TANECZNY
CEL IMPREZY
➢ Popularyzacja
zespołowych
form
tanecznych,
walorów
artystycznych i wychowawczych
➢ Konfrontacja osiągnięć dziecięcych i młodzieżowych zespołów
tanecznych
➢ Inspiracja i wymiana doświadczeń w zakresie różnorodnych form
tanecznych
➢ Promowanie kreatywności oraz rozwijanie talentów estradowych
➢ Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
ORGANIZATOR
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
42-500 Będzin, ul. Powstańców Śląskich 1
tel./fax 0/32 762-12-69
www.pmdk.bedzin.pl
e–mail: pmdk@pmdk.bedzin.pl
TERMIN: 18.05.2017r.
MIEJSCE
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
42-500 Będzin, ul. Powstańców Śląskich 1
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na kartach
zgłoszeniowych do dnia 12.05.2017r. na adres: pmdk@pmdk.bedzin.pl
REGULAMIN
• Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tanecznym jest zgłoszenie zespołu
drogą e-mail na podany powyżej adres PMDK w Będzinie.
• Zgłoszenia zespołu należy dokonać do 12.05.2017 r. na karcie
zgłoszeniowej.
• Zgłoszony zespół prezentuje program taneczny w oparciu o podane
kategorie taneczne i wiekowe.

• Zespoły prezentują się na scenie PMDK w Będzinie, o wymiarach
485cm(dłu.) x 480cm (szer.) w białym świetle.
• O kolejności prezentacji artystycznych zgłoszonych zespołów decyduje
Organizator festiwalu.
• O kolejności prezentacji artystycznych zgłoszone zespoły powiadomione
zostaną drogą e-mail, na wskazany w karcie zgłoszeniowej adres.
• Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania nagrań według
podanych wymogów:
 płyta CD lub pendrive posiadająca opis (nazwa zespołu, tytuł utworu)
 na płycie lub pendrive powinny znajdować się wyłącznie nagrania do
prezentacji kompozycji choreograficznych.
• Każdy zespół winien mieć opiekunów, nauczyciel prowadzący zespół
powinien zajmować się sprawami technicznymi występu, a nie opieką
nad grupą.
• Zespoły mają obowiązek poinformować pisemnie o indywidualnych
wymaganiach technicznych prezentacji (przerwa na zmianę kostiumów).
• Zespoły przyjeżdżają na własny koszt.
• O godzinie prezentacji zespoły zostaną poinformowane drogą e-mail po
zamknięciu listy zgłoszeniowej.
• Oceny prezentowanych układów tanecznych dokonuje Jury powołane
przez Organizatora.
• Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygać będzie Dyrektor PMDK
w porozumieniu z jurorami.
• Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do nagrywania zgłoszonych
do festiwalu prezentacji artystycznych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji dokumentacji
fotograficznej z przebiegu festiwalu.
KATEGORIE TANECZNE
1. Miniatura taneczna: zespoły przedstawiają interpretację utworu
instrumentalnego, posiadającą jednolity styl i charakter.
Zespół powinien przedstawić w eliminacjach 1 lub 2 układy taneczne
o łącznym czasie trwania do 10 minut.
2. Widowisko taneczne:
zespoły prezentują 1 widowisko sceniczne
zawierające
elementy
tańca
klasycznego,
charakterystycznego,

nowoczesnego, gimnastyki artystycznej z wykorzystaniem rekwizytów oraz
innych środków wyrazu artystycznego.
Czas prezentacji do 10 minut.
3. Inscenizacja taneczna: zespoły prezentują 1 taneczną inscenizację
nie przekraczającą 15 minut.
4. Hip – hop – zespoły prezentują 1 lub 2 utwory w technice tańca hip – hop
o łącznym czasie trwania do 10 min.
KATEGORIE WIEKOWE
➢
➢
➢
➢

Przedszkole
Szkoły podstawowe: 7 – 9 lat , 10 –12 lat
Gimnazjum: 13 –15 lat
Szkoły ponadgimnazjalne: 16 – 19 lat

Kategorię wiekową ustala się na podstawie wieku najstarszego uczestnika zespołu.

OCENA I NAGRODY
Jury oceniać będzie:
•
•
•
•
•
•
•

Kompozycję choreograficzną
Technikę tańca
Dobór repertuaru muzycznego
Dobór kostiumów i rekwizytów
Oryginalność pomysłu
Wartości kulturowe i wychowawcze
Ogólny wyraz artystyczny

Jury przyzna nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia.
Laureaci zaproszeni zostaną do odbioru nagród oraz zaprezentowania
się na scenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Będzinie we
wskazanym terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii tanecznych
w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach
tanecznych.

UWAGI KOŃCOWE
• Placówki zgłaszające zespół, winne ubezpieczyć jego członków na
przejazd i pobyt.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników,
które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas
festiwalu.

