WOJEWÓDZKI KONKURS TANECZNY
’’ SHOW DANCE’’ i ‘’ POMPON DANCE’’
Gdynia 10.06.2017r.
SHOW-DANCE - to nowoczesna forma tańca, polegająca na połączeniu
różnych form tanecznych w ciekawe choreografie, pełne emocji.
POMPON- DANCE – radosny i pełen ekspresji taniec z pomponami.

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel/fax : (058) 698 86 18
e-mail : biuro@mdk.gdynia.pl
2. CELE KONKURSU:

nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między ośrodkami kultury,

wymiana pomysłów między zespołami,

popularyzacja różnorodnych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży,

artystyczna konfrontacja dorobku, amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych,
3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

10.06.2017r. - godz. 12.00,

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji – Hala Gier, ul. Olimpijska 5/9, Gdynia.

Próby planszy ( dla chętnych ) w godzinach: od 9.00 do 11.30.
4. UCZESTNICY:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa pomorskiego,

Dzieci i młodzież działająca w ośrodkach kultury, klubach itp.
5. KATEGORIE WIEKOWE:

5 – 7 lat,

8 – 10 lat,

11 - 13 lat,
Dopuszcza się uczestnictwo tancerzy powyżej granicy wieku wyznaczonej dla danej kategorii
wiekowej - o przynależności do danej kategorii decyduje wiek 80 % składu zespołu
6. KATEGORIE KONKURSOWE :

SHOW DANCE – kategoria: gimnastyczno – taneczna,

POMPON DANCE – kategoria: taniec z pomponami.

7. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:










Każdy zespół może wystartować w konkursie SHOW DANCE prezentując jeden układ
gimnastyczno-–taneczny oraz ten sam zespół może wystartować w konkursie POMPON
DANCE prezentując jeden układ cheerleaders.
W kategorii SHOW DANCE istnieje możliwość wykorzystania rekwizytu tanecznego lub
przyboru gimnastycznego. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA POMPONÓW JAKO REKWIZYTU.
W kategorii POMPON DANCE obowiązkowe jest posiadanie pomponów.
Czas prezentacji od 2 do 4 min.
Opisane nagranie ( nazwa_zespołu-kategoria_konkursowa-wiek np.: Reniferkipompon_dance-5-7 lat ) można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
leszek.buczynski@mdk.gdynia.pl ( dla pewności proszę o posiadanie kopii nagrania na
płycie CD lub pendrive USB w formacie MP3 lub audio ).
Ze względu na specyfikę ćwiczeń gimnastycznych, występy w kategorii show-dance
i pompon-dance odbywają się na wykładzinie dywanowej w obuwiu zmiennym
z wyłączeniem szpilek.

8. JURY OCENIAĆ BĘDZIE :

Technikę wykonania i wyraz artystyczny.

Dobór muzyki i opracowanie choreograficzne.

Estetykę i elegancje ruchów.

Odpowiedni dobór kostiumów.
9. NAGRODY:

W kategorii 5 - 7 lat wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale, a 3 wyróżniające
się zespoły puchary.

W kategoriach: 8 – 10 lat i 11 – 13 lat za zajęcie I, II i III miejsca zespoły otrzymują
medale i puchary.

Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy uczestnictwa i upominki.
10. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia
15.05.2017r. na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia
Tel/fax. (58)698 86 18 ; 698 63 02 wew. 25
biuro@mdk.gdynia.pl








Wysokość startowego 20 zł od osoby za udział w konkursie w jednej kategorii.
Wysokość startowego 30 zł od osoby za udział w konkursie w dwóch kategoriach.
Płatne przelewem do dnia 20.05.2017r. na nr konta:
34 1440 1026 0000 0000 0033 9978
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.







Organizator może dokonać zmian w kategoriach ( połączyć je lub rozdzielić lub dokonać
innych zmian) ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość zgłoszeń.
Każdy przebywający na konkursie tanecznym ma obowiązek przestrzegać zaleceń
organizatora, przepisów p/poż. i b.h.p.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na:



 wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu w publikacjach i na stronie
internetowej MDK Gdynia ( zdjęcia z imprezy ),
 bezpłatną rejestrację i ewentualną retransmisję prezentowanych układów
choreograficznych oraz przetwarzanie zapisanego obrazu przez media
telewizyjne w dowolny sposób.
Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela koordynator konkursu:
 Tatiana Różankiewicz: tel.:790-603-343.

Koordynator konkursu
i Kierownik Działu Sportu i Rekreacji
Tatiana Różankiewicz

