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organizowane pod Patronatem  
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Marszałka Województwa Śląskiego 
Prezydenta Miasta Częstochowy 

Regulamin

CEL IMPREZY
-	integracja środowiska tanecznego Polski,
-	stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów,
-	wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,
-	rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką,
-	zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością form tanecznych,
-	wspólna zabawa i nawiązanie nowych kontaktów.

ZASADY UCZESTNICTWA
-	zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły działające w szkołach, ośrodkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo – wychowawczych:
	folklorystyczne

formacje tańca towarzyskiego
	prezentujące inne formy tańca (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, miniatura taneczna, taniec                           i piosenka ...), 
-	wiek uczestników: od 7 do 25 lat 
-	uczestnicy VII Ogólnopolskich Spotkań mogą być członkami tylko jednego zgłoszonego zespołu;
-	zgłoszenie (wg załączonego wzoru) wraz z ksero dowodu wpłaty prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2009 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
 42 – 207 Częstochowa ul. Łukasińskiego 50/68

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 180 zł. za każdy zespół. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu i wpisowego. Razem z przysłaniem zgłoszenia należy dokonać wpłatę na konto – ING Bank Śląski o/Częstochowa nr 2210501142-100000-2205424597 z dopiskiem „Zatańcz z Nami”.

KATEGORIE I PREZENTACJA ZESPOŁÓW

1.	Kategorie wiekowe: 7 – 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 15 lat. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje większość dzieci z danej grupy wiekowej.
2.	Prezentacje zespołów:
-	zespoły folklorystyczne prezentują program o łącznym czasie do 10 minut,
-	formacje tańca towarzyskiego prezentują program o łącznym czasie do 6 minut, 
-	inne formy tańca (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, miniatura taneczna, taniec i piosenka ... ), prezentują               2 układy o łącznym czasie do 6 minut. 
W wypadku dużej liczby zgłoszonych zespołów organizatorzy z chwilą zamknięcia listy uczestników mogą podjąć decyzję o prezentacji przez zespoły 1 układu (czas prezentacji nie może przekroczyć 4 min.) Do prezentacji zostanie przyjęty układ oznaczony w zgłoszeniu jako „A”. Informacja w tej sprawie będzie podana na naszych stronach internetowych, dlatego prosimy o wyraźne wskazanie w zgłoszeniu, który z układów będzie prezentowany jako „A”. Czas występów formacji tańca towarzyskiego i zespołów folklorystycznych nie ulegnie zmianie.

OCENA 

1.	Jury VII Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych „ZATAŃCZ Z NAMI” będzie brać pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, dobór muzyki, opracowanie choreograficzne, wokalne, technikę wykonania, dobór kostiumów i rekwizytów, wartości wychowawcze, stopień trudności wykonywanych elementów, ogólny wyraz artystyczny.
2.	Jury spośród zgłoszonych zespołów typuje zespoły do Koncertu Galowego. 
3.	Jury po obejrzeniu prezentacji w Koncercie Galowym może przyznać w każdej kategorii wiekowej wśród zespołów folklorystycznych, formacji tańca towarzyskiego oraz zespołów prezentujących inne formy tańca (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, miniatura taneczna, taniec i piosenka ...) nagrody I, II, III stopnia. 
4.	Jury po obejrzeniu prezentacji w Koncercie Galowym może przyznać za szczególne dokonania artystyczne GRAND PRIX VII Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Tanecznych „ZATAŃCZ Z NAMI” – Częstochowa 2008. 
5.	Wszystkie zespoły biorące udział w VII Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych otrzymują upominki w czasie Koncertu Galowego. 

PROGRAM SPOTKAŃ

  8.00 – 14.00	prezentacje zespołów,  
14.00 – 14.30 	przerwa 
14.30 – 17.00 	prezentacje zespołów,
             17.30	ogłoszenie kwalifikacji do Koncertu Galowego 
18.00 – 19.30	Koncert Galowy Laureatów – ogłoszenie wyników. 
Z uwagi na duże zainteresowanie „SPOTKANIAMI” program może ulec zmianie. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

	Do dnia 26 maja 2009 roku można zgłaszać pocztą elektroniczną (e-mail mlipiec@mdk.czest.pl ewentualnie telefoniczne   034 323 12 79, 034 323 68 67 uzupełnienia lub poprawki do przesłanego zgłoszenia. Pełna lista uczestników będzie do dnia 28 maja 2009 roku zamieszczona na stronie internetowej http://www.mdk.czest.pl 

Organizatorzy prześlą pisemnie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zespołu wraz z przybliżoną godziną prezentacji na adres podany w zgłoszeniu. 
	Miejsce prezentacji będzie podane na stronie internetowej razem z listą przyjętych zespołów i godziną prezentacji. Planujemy, że VII Spotkania odbędą się  w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Sportu – Klub „Politechnik” Częstochowa ul. Armii Krajowej wymiary sceny - 7 x 11m. W wypadku dużej liczby zgłoszonych zespołów prezentacja będzie się odbywać też w sali sportowej.
	Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym, białym oświetleniu. Zmiana oświetlenia (w miarę możliwości technicznych) jest możliwa jedynie w Koncercie Galowym w sali widowiskowej. 

Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 10 minut przed planowanym występem zespołu. Prosimy o szybkie opuszczanie garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w salach i na korytarzach.
Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.
W czasie prezentacji i w Koncercie Galowym obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów oraz własnych aparatur oświetleniowych.
Zespoły zakwalifikowane do udziału w Koncercie Galowym prezentują układ taneczny z eliminacji w czasie do                   4 minut, zespoły folklorystyczne program o łącznym czasie do 10 minut, formacje tańca towarzyskiego program                   o łącznym czasie do 6 minut.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości powinny być dostarczone na następujących nośnikach: kaseta magnetofonowa wysokiej jakości (strona A, pierwszy utwór po rozbiegówce, płyta CD, mini disc, opis, numer utworu). Nagrania należy dostarczyć przed występem do akustyka. 
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez Instytucje zgłaszające. 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Poniżej podajemy telefony kontaktowe do internatów, w którym można bezpośrednio załatwiać sprawę noclegów:
	Internat ZS im. B. Prusa, ul. B. Prusa 18 tel. 034 323 11 65 
	Internat ZS im. W. Andersa, ul. Legionów 19/21, tel. 034 361 88 52

Internat ZSS-B, ul. Kopernika 27, tel. 034 324 64 22 
Internat I LO im. J. Słowackiego, ul. Kościuszki 8, tel. 034 324 49 94
Internat TZN, ul. Jasnogórska 84/90, tel. 034 324 31 21    
	Organizator nie pośredniczy w zamawianiu obiadów i wyżywienia w dniu imprezy. Pełną obsługę w tym zakresie pełnić będzie Firma Cateringowa.

Na stronach internetowych naszej placówki http://www.mdk.czest.pl  zamieszczony jest plan miasta Częstochowy. 
	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca VII Spotkań. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – www.mdk.czest.pl

                                 ZAPRASZAMY DO CZĘSTOCHOWY

VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE W CZĘSTOCHOWIE 
„ZATAŃCZ Z NAMI”

6 czerwiec 2009 r.

Karta zgłoszenia

1.	Nazwa zespołu _______________________________________________________

2.	Kategoria taneczna 
-	zespół folklorystyczny, 
-	formacje tańca towarzyskiego, 
-	inne formy tańca (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, miniatura taneczna, taniec i piosenka ...)

3.	Siedziba, adres _______________________________________________________
    
      Telefony kontaktowe _____________________ e-mail _______________________

4.	Imię i nazwisko kierownika (opiekuna) zespołu _____________________________

      telefon kontaktowy _______________________ e-mail _______________________
     
      Imię i nazwisko choreografa ____________________________________________
    
      Imię i nazwisko projektanta kostiumów i rekwizytów _________________________

5.	Łączna liczba osób w zespole ___________ , z podziałem na kategorie wiekowe:
a.	7 – 11 lat ______________________
b.	12 – 15 lat _____________________
c.	powyżej 15 lat __________________

6.	Repertuar (tytuł, autor muzyki, tekstu, czas trwania) 
a/______________________________________________________________________    
   ______________________________________________________________________
W wypadku dużej liczby zgłoszonych zespołów układ „A” będzie zakwalifikowany do prezentacji

b/______________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

7.	Nagrania: kaseta magnetofonowa, płyta CD, mini disc. _______________________

8.	Dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa instytucji na która ma być wystawiona faktura, adres, NIP).                 Faktury będą do odebrania w sekretariacie Spotkań.   ___________________________________________________________________

                  ___________________________________________________________________
             
 
9.	Potrzeby techniczne i inne ______________________________________________
       ___________________________________________________________________

       
     

  Instytucja delegująca:				                                  Kierownik / Opiekun Zespołu 

    


   _____________________, dnia __________________




ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI


