
REGULAMIN
ORGANIZATOR:

PIŃCZOWSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY UL 

PIŁSUDSKIEGO 2A 28-400 PIŃCZÓW

WWW.PSCK.PL,  TEL. 41 357 24 24   E-MAIL: PSCK.8TT@WP.PL

TERMIN: 26 KWIETNIA 2020 (NIEDZIELA) GODZ. 9.30

MIEJSCE: PIŃCZÓW, HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA,ul. Republiki Pińczowskiej 42

CEL IMPREZY:

1. Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych dzieci i młodzieży
2. Popularyzacja tańca jako formy wychowania , zabawy i nawiązywania przyjaźni
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i 
muzyką i prezentacje szerokiej publiczności walów artystycznych tańca.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.W turnieju mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne oraz 
soliści (z wyłączeniem zawodowych tancerzy oraz instruktorów tańca)
2.Podczas VIII Turnieju Tańca nie mogą być prezentowane choreografie pokazywane w latach ubiegłych
3. Kwalifikacja uczestników do Turnieju odbywa się na podstawie przesłanych, kompletnych dokumentów 
(karta zgłoszeniowa, potwierdzenie wpłaty akredytacji, dostarczenie podkładów muzycznych, listy 
uczestników w przypadku zespołu) w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2020.
4. Zgłoszenia oraz zgody (na formularzach stanowiących załączniki do regulaminu) przesyłamy na 
adres mail; psck.8tt@wp.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora.

ZGŁOSZENIA PRZYSŁANE PO 10 KWIETNIA 2020 NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

AKREDYTACJA:

- dla zespołów -10 zł od każdego uczestnika zespołu ( z załączeniem do zgłoszenia listy uczestników)
- soliści - 20 zł
UWAGA: każda konkurencja taneczna płatna osobno
- Wpłatę wpisowego należy dokonać do 17.04.2020 przelewem na konto bankowego PSCK o numerze;

ING Bank Śląski 70 1050 1429 1000 0022 4221 6469
tytułem "VIII OTT 2020 + nazwa zespołu /imię i nazwisko solisty"

W przypadku braku wp aty organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyj cia zg oszenia.ł ę ł
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju po 20 kwietnia 2020 roku wpłaconej akredytacji nie 
zwracamy!

KONKURENCJE TANECZNE:

Turniej zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach tanecznych:
SHOW DANCE (oparte na technice balet, jazz, modern)
DISCO
HIP HOP
INNE FORMY TAŃCA (nie spełniające kryteriów powyższych 3 kategorii tanecznych)

KATEGORIE WIEKOWE:
- 5-6 lat
- 7-8 lat
- 9-11 lat
- 12-15 lat
- 16 lat i powyżej

O PRZYDZIALE ZESPOŁU DO OKREŚLONEJ KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE WIEK

WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW - 3/4 ZESPOŁU



REGULAMIN
CZAS PREZENTACJI:

Zespoły do 5 min.
Soliści do 2 min.

KRYTERIA OCENY/NAGRODY:

1. Organizator powoła komisję sędziowską, w składzie minimum trzy osoby-związane profesjonalnie z 
ruchem i środowiskiem tanecznym, która dokona oceny, przyzna nagrody:
- nagroda pieniężna Grand Prix dla najlepszego zespołu turnieju oraz 
solisty. - pamiątkowe statuetki i medale za 1-3 miejsca dla zespołów
- pamiątkowe statuetki za 1-3 miejsca dla solistów
Wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. Nagrody odbierane są w dniu turnieju. Nagród nie wysyłamy!

2. Komisja oceniać będzie:
technikę wykonań
dobór repertuaru i muzyki
opracowanie choreograficzne
ogólny wyraz artystyczny

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

Lista zakwalifikowanych zespołów oraz kolejność prezentacji zostanie zamieszczona  15.04.2020
na stronie internetowej www.psck.pl.
Po tym terminie nie dopuszcza się przesunięć zespołów i solistów w kategoriach tanecznych i 
wiekowych.
Instytucje delegujące pokrywają koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestników.
Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnicy 
małoletni muszą mieć zapewniona opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym) Opiekun 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
Biorąc pod uwagę fakt, iż szatnie nie są zamykane, prosimy o niepozostawianie w nich wartościowych
rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawiane w szatniach, 
zapleczach, sali tanecznej.
Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego 
pomieszczenia.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Turnieju.
W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz 
spożywania alkoholu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia kategorii w poszczególnych 
konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji;
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia
procesu przyjmowania zgłoszeń lub zablokowanie kategorii, w których ilość zgłoszeń będzie 
nadmiarowa. Stosowna informacja w tym zakresie zostanie  wystawiona na stronie wydarzenia na 
Facebooku w możliwie najkrótszym czasie po powzięciu takiej decyzji przez Organizatora;
Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Organizator turnieju w porozumieniu
z Komisją Sędziowską;
Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze i 
bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz 
ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także 
wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju;
Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można 
bezpłatnie;
Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.



Zgłaszając się na VIII Otwarty Turniej Tańca Uczestnicy i Opiekunowie potwierdzają brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają ,że biorą udział w turnieju na 
własna odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będę dochodzić 
odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupa małoletnich musi 
zweryfikować ich stan zdrowia i wypełnić w biurze organizacyjnym najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w turnieju.

Organizator zapewnia podczas trwania VIII OTT, wodę mineralną oraz punkt gastronomiczny.

Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania miękkiego obuwia sportowego(lub tańczenia bez 
obuwia). niedozwolone jest używanie ,,szpilek” i innego obuwia, które może zniszczyć podłoże W 
przypadku dziewcząt obowiązuje strój całkowicie zasłaniający pośladki.

Uczestnicy wraz z kartą zgłoszenia powinni przesyłać nagarniania muzyczne do układów tanecznych 
do akustyka Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury na adres email: psck.8tt@wp.pl w 
terminie do 17 kwietnia 2020 roku w formie mp3 lub wav . W wiadomości proszę podać nazwę 
zespołu/imię nazwisko solisty oraz kategorię taneczną i wiekową uczestnika/ów. Ewentualnie 
dostarczyć akustykowi na godzinę przed występem nagranie na opisanym nośniku przenośnym USB 
Nagrania na CD bądź telefonie nie są akceptowane.

Podczas Turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
obowiązujących w obiekcie.
Wszystkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z komisją 
konkursową.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU VIII OTT W PIŃCZOWIE JEST KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU UCZESTNIKÓW


