„TANIEC Z GWIAZDKAMI”
V Mistrzostwa Polski w Tańcu
Dzieci Przedszkolnych i Wczesnoszkolnych

1. Organizator:
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „TALENT”
ul. Jagiełły 40, 46-200 Kluczbork
2. Termin: 25 kwietnia 2020 r. (sobota)
3. Miejsce: Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku ul. Mickiewicza 10
4. Cele konkursu
 popularyzacja różnych form tanecznych,
 rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,
 integracja środowiska tanecznego,
 wymiana doświadczeń,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 wzbogacanie oferty kulturalnej.
5. Uczestnicy:
W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
klasy I - III, zgłoszone do udziału w Mistrzostwach przez: Publiczne i Prywatne Szkoły
Podstawowe oraz Przedszkola, Punkty Przedszkolne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze,
Szkoły Taneczne, Stowarzyszenia, Domy Kultury, które działają na terenie całej Polski.
6. Kategorie taneczne i wiekowe:
a) Formacja 3 – 4 latki*,
b) Formacja 5 - 6 latki*,
c) Formacje klasy I-III*
* - do utworu własnego od 2 do 5 minut
jeżeli w jednej formacji będą zgłoszone dzieci z dwóch kategorii wiekowych to będą zaliczone do starszej
kategorii wiekowej.

d) Taniec w parach 5 - 6 latki walc angielski - do utworu wskazanego przez organizatora,
e) Taniec w parach klasy I-III walc angielski - do utworu wskazanego przez organizatora,
f) Taniec w parach 5 - 6 latki polka - do utworu wskazanego przez organizatora,
g) Taniec w parach klasy I-III polka - do utworu wskazanego przez organizatora,
h) Taniec w parach 5 - 6 latki cha cha - do utworu wskazanego przez organizatora,
i) Taniec w parach klasy I-III cha cha - do utworu wskazanego przez organizatora,
Wskazane utwory do pobrania ze strony internetowej organizatora – www.talentkluczbork.pl

8. Warunki uczestnictwa:
- wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej w formie skanu* do 04.04.2020, na adres email organizatora:
stowarzyszenie@talentkluczbork.pl,
*- przy zgłoszeniu formacji wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać wybrany utwór muzyczny zapisany
w formacie mp 3, oryginał karty zgłoszeniowej należy dostarczyć w dniu Mistrzostw.

- wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka klauzuli informacyjnej oraz
dostarczenie jej przy rejestracji w dniu Mistrzostw organizatorowi.
- Warunkiem przyjęcia uczestników jest wpłata akredytacji - wpisowego przez zgłaszającego
w wysokości:
25 zł do 10.04.2020r., od jednego uczestnika
35 zł po 10.04.2020r., od jednego uczestnika
Za każdego uczestnika tańczącego więcej niż jeden taniec w parach zgłaszający
pokrywa opłatę:
- jeżeli dziecko tańczy w dwóch tańcach 40zł
- jeżeli dziecko tańczy w trzech tańcach 60zł
na numer rachunku bankowego: 52 8876 0009 0032 7891 2000 0001 Bank Spółdzielczy
w Wołczynie
z dopiskiem: MP 2020, nazwa kategorii, nazwa zespołu (w nawiasie liczba tancerzy), lub
nazwiska pary, nazwa zgłaszającego np.:
„Formacja 3 – 4 latki, Słoneczka (8 dzieci), PP nr … Kluczbork”,
„Taniec w parach 5 - 6 latki, K.Kowalska, T.Nowak; PP nr … Kluczbork”
- Po przesłaniu karty oraz dokonaniu opłaty startowej należy oczekiwać na potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia do dnia 18 kwietnia 2020 r.
- Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 10 kwietnia 2020 r.
- Ze względu na ograniczony czas imprezy, o zakwalifikowaniu uczestników do udziału
w Mistrzostwach decydować będzie również kolejność zgłoszeń.
9. Informacje ogólne

uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,

uczestnicy pokrywają koszt akredytacji, wyżywienia i ewentualnych noclegów,

instytucje delegujące zapewniają opiekę swoim podopiecznym,

organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach oraz na terenie
całego obiektu,

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji filmowej i fotograficznej,

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
i wykorzystanie ich przez organizatora na potrzeby niniejszego turnieju,

w przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach lub w przypadku zmniejszenia
liczby występujących tancerzy, organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej,

uczestnicy nie mogą wprowadzać dodatkowych elementów scenograficznych,

ilość par i formacji zgłaszanych przez instytucję dowolna,

zgłoszenie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
Organizator zapewnia udostępnienie garderób i miejsca wyjścia na parkiet oraz każdemu
uczestnikowi:
- napój i posiłek regeneracyjny,
- medal i dyplom.

Organizator zapewnia również:
- puchary za I, II, III miejsce.
O przyznaniu miejsca decydować będzie ilość zdobytych punktów nadanych przez komisję
sędziowską, pod uwagę będą brane: prezentacja, strój, walory techniczne.
Punkty przyznawane w poszczególnych kategoriach, zostaną zsumowane dla każdej instytucji
zgłaszającej. Instytucja, która otrzyma łącznie największą ilość punktów otrzyma nagrodę
specjalną .
Karty zgłoszeniowe, szczegółowy program Mistrzostw oraz skład komisji sędziowskiej
zostanie umieszczone na stronie internetowej organizatora – www.talentkluczbork.pl

10. Dane techniczne
Formacja wykonuje jeden układ taneczny do dowolnie wybranego utworu i powinna liczyć
od 5 do 20 dzieci. Zgłaszający zobowiązany jest do przygotowania plików mp 3 z nagraniem
podkładów muzycznych do prezentacji (czas trwania nie dłuższy niż 5 min.), dołączonych do
karty zgłoszeniowej.
Pary tańczą do utworów wskazanych przez organizatora. (do pobrania na stronie internetowej
organizatora: www.talentkluczbork.pl).
Wszelkie zmiany należy zgłaszać do organizatora, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem
Mistrzostw.
11.

Kontakt

Jarosław Marzec – tel. 510 – 600 - 737

