
  

 

 

 

 

I Gminny Turniej Tańca Nowoczesnego „Tanecznie zakręceni ” 

Wielcy tancerze nie są świetni ze względu na swoją technikę;                                                                  
są świetni ze względu na swoją pasję  

                                                                                                                                            Marta Graham 

Organizatorzy: 

Turniej odbywa się pod honorowym patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn p. Rafała 

Draba. Organizatorem Turnieju jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie przy współpracy          

z Centrum Tańca i Rozwoju (współorganizator).  

Czas i miejsce: 

Turniej „Tanecznie zakręceni ” będzie się odbywać w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Domu 

Kultury w Działoszynie przy ul. Narutowicza 26 A w dniu 13 maja 2023 r.                                                   

Adres organizatora: Miejsko –Gminny Dom Kultury w Działoszynie ul. Narutowicza 26A,                            

98 -355 Działoszyn, e-mail: julita@mgdkdzialoszyn.pl. tel. 43 84 13 541, 530 712 199  

Cele konkursu: 

• popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego;                                                                                 

• konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i 
instruktorami  

• promocja gminy Działoszyn; 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży 
 

Założenia organizacyjne: 

1. Turniej ma formę otwartą i skierowany jest do dzieci i młodzieży amatorsko zajmujących się 

tańcem. 

2. Turniej jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych:                                                           

- uczestnicy wiek 5-7 lat                                                                                                                                        

- uczestnicy wiek 8 -12 lat                                                                                                                                       

- uczestnicy wiek 13-15 lat 

3. W przypadku grupy mieszanej o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 

większości uczestników grupy. 

4. W turnieju mogą brać udział grupy reprezentujące gminne placówki oświatowo – 

wychowawcze oraz grupy taneczne organizatorów. Placówki oświatowe mogą zgłaszać: 

przedszkola max 2 grupy taneczne do kategorii młodszej, szkoły max 2 grupy do kategorii        
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8-12 lat, lub 13-15 lat, albo 2 grupy w danej kategorii wiekowej np. 2 grupy do kategorii 8-12 

lat. 

5. Każda grupa prezentuje 2 dowolne układy taneczne w czasie maksymalnie do 8 minut 

prezentacji. Dopuszcza się dowolny styl i charakter prezentacji.  

6. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia 

kategorii. 

7. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest: przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz 

podkładów tanecznych w formacie MP3 na adres: julita@mgdkdzialoszyn.pl z dopiskiem         

w tytule „Tanecznie zakręceni” w czasie do dnia 12.04.2023 r. Po tym czasie zgłoszenia nie 

będą przyjmowane. 

8. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

Ocena: 

1. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.  

2. Komisja Turnieju oceniać będzie:                                                                                                                        

- poczucie rytmu,                                                                                                                                                       

- technikę wykonania,                                                                                                                                       

- choreografię,                                                                                                                                                                

- pomysłowość,                                                                                                                                                                          

- dobór muzyki,                                                                                                                                                          

- ogólny wyraz artystyczny 

3. Komisja Turnieju przyzna 1., 2. i 3. miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.            

W przypadku małej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej jury zastrzega sobie 

dowolny podział nagród. Nagrody przyznane przez Komisję to medale i dyplomy.                                                                  

Dodatkowo Komisja przyzna nagrody specjalne dla najbardziej utalentowanych tancerzy. 

Wszystkie grupy otrzymają dyplomy za udział. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli pojawią się ważne                

i niezależne od Organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą 

niezwłocznie umieszczone na stronie www.mgdkdzialoszyn.pl oraz na portalu 

społecznościowym Facebook. 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów P.Poż oraz zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w budynku MGDK. 

3. Organizator nie zapewnia osobnych szatni dla uczestników. 

4. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju. 

5. Uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników Turnieju oraz ich 

przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest 

wyrażeniem przez nich zgody na:                                                                                                                 

− Publikację wizerunku uczestnika konkursu w Internecie,                                                                            

− Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu w oparciu o 

wyrażoną zgodę w tym imienia i nazwiska dziecka , danych placówki przedszkolnej. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. (Dz..U.Nr 133poz. 833 z późn. zm.).  

7. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

8. Informacje, pytania: MGDK Julita Bociąga tel 530 712 199, lub adres email: 

julita@mgdkdzialoszyn.pl 
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Karta zgłoszenia  

 

 

1. Nazwa grupy tanecznej ( może być również nazwa grupy przedszkolnej) 
 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kategoria wiekowa oraz ( ważne!!) dokładna liczba uczestników  
 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Placówka delegująca ( wraz z nazwiskiem nauczyciela/opiekuna)  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Nazwa prezentowanego układu tanecznego/wymagania np. zgaszone światło, 

rekwizyty itp. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Telefon kontaktowy 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  


