
IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TANECZNY 

„RÓŻA 2016” 

5 MARCA 2016 r. 
 

FESTIWAL JEST PRZEGLĄDEM PRACY TANECZNYCH 

ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH  
 

1. CELE 

 Prezentacja i konfrontacja dokonań twórczych i artystycznych zespołów 

tanecznych 

 Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

 Wymiana doświadczeń 

 Kształtowanie i rozwój zainteresowań młodzieży 

 

2. ORGANIZATORZY 

 Miejski Dom Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu 

 Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Sosnowiec 

 

3. UCZESTNICY  

Uczestnikami festiwalu mogą być artystyczne zespoły taneczne reprezentujące: Szkoły 

Podstawowe, Gimnazja, Szkoły średnie, zespoły działające przy ośrodkach kultury, 

świetlicach pracy pozaszkolnej, prywatnych szkołach tańca itp. 

 

Zespoły będą podzielone na trzy kategorie wiekowe: 

I kategoria wiekowa do lat 9 

II kategoria wiekowa od 10 do 13 lat 

III kategoria wiekowa od 14 do 16 lat 

IV kategoria wiekowa powyżej 17 lat 
W przypadku grup mieszanych wiekowo, o przynależności do danej kategorii 

wiekowej będzie decydować wiek najstarszych tancerek (tancerzy). 

 

Skład zespołu nie może być mniejszy niż 4 osoby. 

 

Każdy zespół chcący wziąć udział w festiwalu ma obowiązek zgłosić swój udział za 

pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie organizatora – 

zakładka Róża 2016 – Karta zgłoszeniowa, a następnie uiścić wpłatę na konto 

Organizatora.  

 

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ CHĘTNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ 

SOBIE PRAWO DO PRZYJĘCIA Z KAŻDEJ  INSTYTUCJI MAKSYMALNIE DO 

TRZECH ZESPOŁÓW ORAZ DO WCZEŚNIEJSZEGO ZAMKNIĘCIA LISTY 

STARTOWEJ. 

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH ZESPOŁÓW NA BIEŻĄCO BĘDZIE 

PUBLIKOWANA NA STRONIE www.mdk-kazimierz.pl zakładka Festiwal Róża 2016 

 

 

http://www.mdk-kazimierz.pl/


W przypadku zgłoszeń większej ilości zespołów z danej instytucji brana jest pod uwagę 

kolejność zgłoszeń, jaka wpłynęła do bazy (trzy pierwsze zespoły z listy). 

 

 

 

4. TERMINY  I OPŁATA STARTOWA 

Zgłoszenia zespołów odbywają się za pomocą arkusza elektronicznej Karty Zgłoszenia 

dostępnej na stronie www.mdk-kazimierz.pl w terminie do 26 lutego 2016 r. (termin może 

zostać skrócony w przypadku wcześniejszego zamknięcia listy startowej). Wpłaty na 

konto – w ciągu paru dni od zgłoszenia na listę startową (zatwierdzenie zespołu na liście 

dokonywane jest dopiero po wykonaniu przelewu) – nie później niż do 26 lutego 2016 r. 

(liczy się data zaksięgowania środków na koncie Organizatora) 

Po wykonaniu wpłaty prosimy o śledzenie strony internetowej. Jeżeli chcą Państwo 

przyspieszyć wpis – prosimy o przesłanie na adres: roza@mdk-kazimierz.pl potwierdzenia 

wpłaty w wersji elektronicznej 

 

PRZEGLĄD ODBĘDZIE SIĘ 5 MARCA 2016 r. 

 

Jednorazowa opłata od jednego zespołu wynosi 50 zł płatna przelewem na konto 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” Sosnowiec  

ul. Wojska Polskiego 86  

41-208 Sosnowiec  

konto: Credit Agricole 98194010763063268000000000 

 

W tytule przelewu należy umieścić: FESTIWAL RÓŻA 2016 oraz NAZWĘ ZESPOŁU (lub 

ZESPOŁÓW) 

      

WARUNKIEM UCZESTNICTWA I WPISANIA NA LISTĘ 

JEST UISZCZENIE OPŁATY 

 

Jeżeli dany uczestnik będzie potrzebował fakturę prosimy o przesłanie maila na adres 

roza@mdk-kazimierz.pl z danymi do faktury. Odbiór faktury tylko w dniu Festiwalu. 

 

 

5. MIEJSCE PRZEGLĄDU  

 

MIEJSKI DOM KULTURY „KAZIMIERZ” 

41-215 SOSNOWIEC - KAZIMIERZ GÓRNICZY 

UL. GŁÓWNA 19 

 

 

 

6. ZASADY I KRYTERIA OCENY 

 Zespoły mogą prezentować tylko jeden układ taneczny 

 Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 minut 

 W festiwalu mogą uczestniczyć zespoły prezentujące dowolne techniki 

taneczne 

 Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych podkładów muzycznych 

http://www.mdk-kazimierz.pl/
mailto:roza@mdk-kazimierz.pl
mailto:roza@mdk-kazimierz.pl


 Nagrania muzyczne powinny być przygotowane na nośnikach CD, pendrive 

(plik w formacie .wav, .mp3 lub płyta audio) – nagrana melodia powinna być 

sprawdzona przed przyjazdem. Organizatorzy nie odpowiadają za złe nagranie 

utworu i problem z jego otwarciem.  

 Prezentacje są oceniane przez niezależne grono sędziów 

 

 

KRYTERIA OCENY: 

 Zgodność muzyki z przekazem tanecznym 

 Technika tańca 

 Opracowanie choreograficzne 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 

W skład jury wchodzą przedstawiciele różnych stylów tanecznych. 

 

W przypadku, gdy dwa zespoły w danej grupie konkursowej (wiekowej) otrzymają 

identyczną ilość punktów, o zwycięstwie rozstrzygnie dogrywka. Podczas dogrywki zespoły 

prezentują powtórnie tą samą prezentację, którą zaprezentowały w części konkursowej.  

O potrzebie dogrywki zespoły zostaną poinformowane po obradach jury. Zespoły startujące w 

dogrywce będą mieć kilkanaście minut na ponowne przygotowanie do występu. 

 

 

7. LISTA REZERWOWA 

W przypadku, gdy zostanie wyczerpany limit miejsc, otwarta zostaje lista rezerwowa, 

na którą zostanie wpisanych min. 10 zespołów wg. kolejności zgłoszeń, które nie dostały się 

na listę główną. O wejściu zespołu z listy rezerwowej na listę główną zdecydują 

Organizatorzy w zależności od możliwości i ewentualnej rezygnacji innych zespołów. 

Kolejność na liście rezerwowej nie decyduje o kolejności wejścia na listę wykonawców. O 

wpisaniu na listę główną zespoły zostaną poinformowane telefonicznie. 

 

 

8. REZYGNACJA Z WYSTĘPU 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu prosimy o jak najwcześniejszy 

kontakt telefoniczny lub mailowy. Jeżeli rezygnacja będzie w terminie do 26 lutego 2016 r. 

do godz. 12:00 wówczas nastąpi zwrot wpłaconej zaliczki bezpośrednio na konto, z jakiego 

dokonano wpłaty. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana. 

 

 

 

             Bieżące informacje dotyczące przygotowań do festiwalu wzorem ubiegłego roku 

będzie można śledzić na stronie festiwalowej www.mdk-kazimierz.pl zakładka  

Festiwal Róża 2016. 

 

W DNIU FESTIWALU:  

 Potwierdzenie obecności powinno nastąpić na 30 min przed występem na Festiwalu 

 Uczestnicy powinni posiadać ważne legitymacje szkolne lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość 

 Uczestnicy posiadają własne ubezpieczenie i przyjeżdżają na koszt własny 

 Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności 

http://www.mdk-kazimierz.pl/


 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie 

Domu Kultury!!! 

 Dane techniczne sceny  

Wymiary sceny  szerokość 12,30 m długość 10,30 m Oświetlenie sceniczne białe i 

kolorowe  

 Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa, a opiekun podziękowanie za 

przygotowanie zespołu 

 Dla trzech najlepszych zespołów w każdej kategorii wiekowej przewidziane są puchary 

i dyplomy dla zwycięzców przewidziane są Nagrody Specjalne.  

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu odbywania się festiwalu. 

Szczegółowy harmonogram festiwalu zostanie udostępniony na stronie internetowej  

 

 

DODATKOWE INFORMACJE :  

 

JAROSŁAW ZDANOWICZ 513 108 625/ 502 547 107 mail: jarek.zd@op.pl  

PAWEŁ KULCZYŃSKI 601 998 631 mail: roza@mdk-kazimierz.pl   

 

 

 

 

mailto:jarek.zd@op.pl
mailto:roza@mdk-kazimierz.pl

