
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach 

ul. Konopnickiej 4
11-320 Jeziorany

telefon 89 7181216

Z tanecznymi pozdrowieniami
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach

Honorowy patronat: 

Patronat Honorowy Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak 

Patronat Burmistrza Jezioran Leszka Boczkowskiego

Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Jezioran
STREET DANCE 2016



REGULAMIN
Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Jezioran

STREET DANCE 2016

Cel:
- popularyzacja różnych technik tanecznych,
- upowszechnianie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu,
- podkreślenie walorów wychowawczych pracy artystycznej w zespołach
  tanecznych,
- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami 
  i uczestnikami konkursu.

Termin i miejsce:
4.06.2016 r. 
godzina 10.00
Amfiteatr Miejski w Jezioranach
próby parkietu: 8.30 – 9.50
rejestracja uczestników: 8.30 – 9.30

Uczestnicy:
Soliści i mini formacje z terenu Powiatu Olsztyńskiego i okolic.

Kategoria taneczna:
HIP-HOP SOLO
SHOW DANCE SOLO
HIP-HOP MINI FORMACJE
DANCEHALL MINI FORMACJE
SHOW DANCE MINI FORMACJE
Podczas turnieju tancerze prezentują swój program:
- w kategorii solo do muzyki organizatora, czas prezentacji do 45 sekund,
- w kategorii mini formacje do muzyki własnej, czas prezentacji do 2 minut

Kategorie wiekowe:
- dzieci do 11 lat,
- juniorzy 12-15 lat,
- seniorzy powyżej 15 lat
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii 
wiekowych. 
O  zakwalifikowaniu do danej kategorii w mini formacjach decyduje wiek 
najstarszego uczestnika.
Ocena i nagrody:
- organizator konkursu zapewnia wszystkim zespołom  pamiątkowe
  dyplomy za udział,

- za zajęcie I, II i III miejsca – puchary oraz nagrody,
- prezentacje oceniać będzie jury w 3 - osobowym składzie, 
- ocenie podlega: choreografia, wykonanie, ogólne wrażenie artystyczne, 
  dobór muzyki

Dane techniczne:
Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań 
wg podanych wymagań: muzyka na płycie CD (nośnik należy podać przed 
rozpoczęciem prezentacji konkursowych do akustyka).
Każde  nagranie  musi  posiadać  dokładny  opis  (nazwa  zespołu,  kategoria
wiekowa, numer utworu).

Sprawy organizacyjne:
- koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja
  delegująca,
- zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów (1 opiekun 
  na 15 osób),
- organizator zapewnia nagłośnienie,
- organizator zapewnia ciepły posiłek dla uczestników,
- zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej
  kategorii wiekowej i tanecznej,   
- uczestnicy są proszeni o posiadanie dowodu tożsamości, np. legitymacja
  szkolna, dowód osobisty. 
- o przynależności do kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika,
- organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii
  wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie 
  możliwa.

Warunki uczestnictwa:
- przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym 
terminie do 27.05.2016 r. na adres biura organizacyjnego:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Konopnickiej 4
11-320 Jeziorany

lub na adres e-mail: mok.biuro@wp.pl
- wniesienie do dnia 27.05.2016 r. wpisowego w wysokości 20 zł od osoby
  na rachunek organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Konopnickiej 4, 
  11-320 Jeziorany  17 8858 1011 2002 0000 1664 8001 z dopiskiem
   ,,wpisowe +  nazwa zespołu + liczba uczestników”. W przypadku uiszczenia
  opłaty po 27 maja br. prosimy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania wpłaty.

mailto:mok.biuro@wp.pl

