
III OTWARTY TURNIEJ TAŃCA 
PIŃCZÓW 15.03.2015

ORGANIZATOR
Pińczowskie Samorządowe centrum Kultury
ul Piłsudskiego 2a
28-400 Pińczów
pokój nr 1
                  tel.   41 357 24 24 
                  fax   41 357 24 53
                  e-mail.: psck@psck.pl 

TERMIN:    15.03.2015
MIEJSCE :  HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA ul Republiki Pińczowskiej

CEL IMPREZY
- stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych
- wspólna zabawa i nawiązywanie przyjaźni
- rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.

WARUNKI UCZESTNICTWA
- w konkursie mogą wziąć udział soliści jak i zespoły taneczne różnych form (z wyłączeniem 
zespołów tańca ludowego)
- uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych :  I - do 10 lat
                                                                                                    II - 10-14 lat

III - powyżej 14 lat
- uczestnicy zobowiązani są do przygotowania własnych nagrań - dobrej jakości
  (płyta CD, pendrive)
- łączny czas prezentacji do 7 min.
- wpłata akredytacji w wysokości:
                                                                       - 50 zł od zespołu
                                                                       - 10 zł soliści
 na konto: ING BŚK O/Pińczów 701050 1429 1000 0022 4221 6469
 z dopiskiem III Otwarty Turniej Tańca - opłata startowa
- podstawą uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia. i przesłanie z kserokopią    
   opłaty startowej do dnia 04.03.2015 r. na adres organizatora

PRZEBIEG IMPREZY
  12.30 – 13.45       - próba sceny
  14.00                    - prezentacje konkursowe
                               - obrady jury
                               - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
                               - koncert laureatów

mailto:psck@psck.pl


KRYTERIA OCENY
- organizator powoła komisję, która dokona oceny, przyzna I, II, III miejsce, nagrody    
   rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz Grand Prix za najciekawszą 
   prezentację. Każdy zespół otrzyma dyplom oraz statuetkę za udział.

- komisja oceniać będzie:
                                        - technikę wykonania
                                        - wyraz artystyczny
                                        - estetykę i dobór stroju
                                        - dobór repertuaru i muzyki

INFORMACJE DODATKOWE:
 - instytucje delegujące pokrywają koszt przejazdu i ubezpieczenia,
 - każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami  
   w oświacie 
- opiekun ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników,
- organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetlenie,
- organizator zapewnia napoje i słodki poczęstunek.

Szczegółowe informacje:
PSCK  Teresa Płachta  tel. 41 357 24 24



KARTA ZGŁOSZENIA
III  OTWARTY TURNIEJ TAŃCA-PIŃCZÓW  15.03.2015

1.Imię Nazwisko / Nazwa zespołu……………………………………………

………………………………………………………………………………….

2. Wiek / Kategoria wiekowa………………………………………………………….

3.Adres /Siedziba………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

4.Opiekun.Telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………….

5 Tytuł układu………………………………………………………………………….

6. Czas prezentacji……………………………………………………………………...

7. Kategoria taneczna…………………………………………………………………..

8. Informacja o zespole…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Zgłaszający się do konkursu oświadczają, że akceptują zarówno treść regulaminu, jak 
również klauzulę dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych 
osobowych.

…………………………… …………………….
 Miejscowość i data                                                                              podpis /pieczęć


