
Regulamin VII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 

Nowoczesnego „Tańcząc w jasnościach 2013” 

1. Organizator: 
Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach. 

  

2. Termin i miejsce: 

26 maja 2013 r. – Tarnogórskie Centrum Kultury,  

ul. Sobieskiego 7, 42-600 Tarnowskie Góry 

tel./fax 32 285 27 34 

 

3. Cel imprezy: 

- możliwość prezentacji dorobku artystycznego zespołów tanecznych,  

- konfrontacja dorobku artystycznego, 

- integracja środowiska tanecznego, 

- promowanie amatorskich zespołów tanecznych 

- popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku. 

 

4.   Kategorie taneczne: 
- Freestyle ( disco dance, show dance, break dance, hip hop itp.) 

- taniec współczesny i jazzowy  (widowisko taneczne, miniaturę itp.  

w oparciu o technikę tańca współczesnego lub jazzowego). 

 

5.   Kategorie wiekowe: 
- do 11 lat (jedna kategoria taneczna), 

- 12 – 15 lat (dwie kategorie taneczne), 

- powyżej 15 lat (dwie kategorie taneczne). 

Po każdej kategorii wiekowej odbędzie się rozdanie nagród. 

 

6.  Biuro organizacyjne: 
Dział artystyczno-organizacyjny, Justyna Michalska tel.605 678 298. 

 

7.  Warunki uczestnictwa: 
- zespół prezentuje 1 układ taneczny w 1 wybranej kategorii, czas 

trwania kat. freestyle do 5 min. kat. współ. i jazz do 8 min., 

- w każdym zespole max. ¼ grupy może nie spełniać wymogów 

wiekowych, 

 

- zespoły prezentują się na scenie o wymiarach 8 x 10 (podłoga 

linoleum), przy białym świetle,  

- organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku 

małej liczby zgłoszeń, 

- uczestnicy tańczą przy nagraniach własnych : płyta CD Audio, 

które przed występem należy dostarczyć akustykowi, 

- w przypadku niewłaściwego doboru kategorii komisja zastrzega 

sobie prawo do jej zmiany, 

- wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do 10 maja br. na 

adres: j.michalska@tck.net.pl , tel. 32 285 27 34. Warunkiem 

przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji w wysokości 15 zł od 

uczestnika tylko i wyłącznie przelewem na konto do 15 maja br.: 

 

 

ING BANK  ŚLĄSKI o/TARNOWSKIE GÓRY 

34 1050 1386 1000 0022 8929 1458 
 

W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu w terminie po 15 maja 

wpłaconej akredytacji nie zwracamy. 
- zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny, 

- grupy powinny posiadać ilość opiekunów wg przepisów 

obowiązujących w oświacie, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w garderobie, 

- zespoły prezentujące elementy gimnastyki artystycznej są 

zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Instruktor 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentacje i bezpieczeństwo 

uczestników, 

- sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator. Nie spełnienie 

warunków regulaminu eliminuje uczestnika festiwalu. 

 

8. Jury: 
W skład komisji sędziowskiej wchodzą specjaliści związani z tańcem, 

muzyką i estradą (przynajmniej 3 osoby). 

 

mailto:j.michalska@tck.net.pl


9. Kryteria oceny sędziowskiej: 
Poczucie rytmu, technika tańca, wyraz artystyczny, dobór muzyki  

i repertuaru, strój i wrażenie estetyczne, wykorzystanie elementów 

akrobatyki jako formy wzbogacającej i uzupełniającej taniec, 

choreografia, bogactwo figur tanecznych. 

 

10.   Nagrody: 
Organizator zapewnia dla wszystkich zespołów dyplomy, dla 

laureatów I, II, III miejsca i wyróżnień statuetki oraz nagrody 

pieniężne lub rzeczowe. W każdej kategorii wiekowej zostanie 

przyznana również nagroda publiczności. O nagrodę publiczności 

może ubiegać się każda grupa, bądź część (solo, duet…) prezentująca 

inny układ taneczny niż w prezentacji konkursowej (do 4 min.) 

 

11.   Sprawy organizacyjne 
Wejście zespołu do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 20 min. 

przed planowanym występem zespołu. Prosimy o szybkie opuszczanie 

garderoby po występie, aby udostępnić miejsce następnym zespołom. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań 

wideo, mających na celu dokumentowanie i promowanie imprezy. Za 

wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów wykonawcom nie 

przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

Zgłoszenie uczestnika do przeglądu oznacza: 

- znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego postanowienia, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku w celu opublikowania materiałów informacyjnych i 

promocyjnych festiwalu. 

 

11. Ramowy  program festiwalu 
9.00 – 11.00 – kategoria do 11 lat ( po zakończeniu nastąpi wręczenie 

nagród) 

11.00 – 14.00 – kategoria 12 – 15 lat (po zakończeniu rozdanie 

nagród) 

15.00– 17.30 – kategoria powyżej 15 lat i rozdanie nagród 

UWAGA!!! Podane godziny mogą ulec zmianie. 
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TARNOWSKIE GÓRY 

26 MAJA 2013 R. 


