Regulamin przeglądu zespołów i duetów w ramach
"Dnia Tańca 2017" - 29 kwietnia
Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do XXX Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2017"
I. ORGANIZATOR:
Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, www.wck.wadowice.pl 34-100 Wadowice
tel./fax (0-33) 82-331-56
e-mail: zaneta@wck.wadowice.pl, ewelina@wck.wadowice.pl.
II. CELE PRZEGLĄDU:
1. Propagowanie tańca jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych dzieci i młodzieży.
3. Wyłonienie najlepszych w dziedzinie tańca duetów i zespołów dziecięcych oraz młodzieżowych.
4. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego zespołów działających w szkołach i placówkach kultury
powiatu wadowickiego.
5. Wymiana doświadczeń uczestników amatorskich ruchów artystycznych.
6. Kwalifikacja do Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2017"
III. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA:
29 kwietnia 2017 roku w ramach "Dnia Tańca 2017".
Realizacja "Dnia Tańca 2017" jest uzależniona od ilości i kategorii zgłoszonych zespołów.
Szczegółowy program "Dnia Tańca 2017" oraz kolejność występujących zespołów będzie dostępny na
stronie internetowej www.wck.wadowice.pl na dwa tygodnie przed "Dniem Tańca 2017".
Ogłoszenie nominacji i wręczenie nagród dla uczestników nastąpi tego samego dnia po zakończeniu
pokazów.
W programie "Dnia Tańca 2017" będą zawierać się również: warsztaty z Jakubem Kubasikiem i Mikołajem
Strzyżem - finalistą 8 edycji "You Can Dance", ogłoszenie zwycięzców konkursu na najlepszy clip
taneczny, warsztaty ZUMBY, pokaz zespołu tanecznego z Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
"Ale Babki", spektakl Wadowickiego Teatru Tańca ,,re - Wizja", a także senas filmu "Tancerka".
Karty zgłoszenia wraz z utworami muzycznymi należy przesłać najpóźniej do 11 kwietnia 2017
roku!
IV. UCZESTNICY:
1. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat, prezentujący różne formy tanecznego wyrazu.
2. W przeglądzie mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów,
placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. Kategorie:
ZESPOŁY I DUETY:
A) od 6 do 9 lat **
B) od 10 do 15 lat **
C) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej - zespół
kwalifikuje się do kategorii starszej.
V. OGÓLNE ZASADY PRZEGLĄDU W RAMACH "DNIA TAŃCA 2017":
1) Przegląd to eliminacje powiatowe do XXX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
"Talenty Małopolski 2017", które odbęda się w Dobczycach 20 maja 2017r.
2) Dopuszcza się do udziału w przeglądzie: duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec
towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej –
formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje
taneczne, itp.

- festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
- uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję
taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio:
duety, pary - 5 min, zespoły - 6 min.
3) Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu,
prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
4) Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
5) Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi
dysponuje organizator.
6) W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas
eliminacji powiatowych.
7)W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy
wysłać je mailowo wraz z kartami zgłoszenia na adres zaneta@wck.wadowice.pl najpóźniej do
11 kwietnia 2017 r.
8) Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne
(m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
9) Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego w Dobczycach.
VOI. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH
OSOBOWYCH:
1) Biorąc udział w przeglądzie, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych
do celów statutowych i promocyjnych Wadowickiego Centrum Kultury oraz głównego organizatora, tj.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
X. TERMINY I MIEJSCA:
• Eliminacje powiatowe: 29 kwietnia 2017 r. Wadowickie Centrum Kultury
• Finał wojewódzki:
FORMY TANECZNE:
20 maja 2017r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
Nominowani do "Talentów Małopolski 2017" proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 5 maja
2017r., telefonicznie: 12 2716 757 lub e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.
Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.
• Koncerty Laureatów: czerwiec 2017r.

