REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O TEMATYCE TANECZNEJ „Art Clip
Dance”
organizowanego w ramach ,,Dnia Tańca 2017”
w Wadowickim Centrum Kultury
§1
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja tańca
Wymiana doświadczeń
Rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca
Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji

§2
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu o tematyce tanecznej jest Wadowickie Centrum Kultury,
zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs ,,Art. Clip Dance” odbywać się będzie w ramach ,,Dnia Tańca 2017” w
Wadowickim Centrum Kultury.
3. Adres organizatora: Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34 – 100 Wadowice
Tel/fax: 33- 8233156, e-mail: centrum@wck.wadowice.pl
4. Koordynator – Ewelina Ptaszek, Żaneta Żytko
§3
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko
tańcem.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
4. W konkursie tanecznym „Art Clip Dance” może wziąć udział solista bądź duet z
przygotowanym własnym układem tanecznym.
5. Podczas konkursu obowiązuje podział na kategorie wiekowe oraz artystyczne.
6. Każdy solista/duet przygotowuje jedno nagranie swojego układu tanecznego, które ma
trwać minimum 2 min i nie może przekraczać 3 minut.
7. Konkurs taneczny zostanie rozstrzygnięty gdy do konkursu zostanie zgłoszonych
minimum
6 uczestników.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przygotowanego filmiku wraz z
kartą zgłoszenia do sekretariatu WCK bądź przesłanie nagrania występu wraz z
wypełnioną kartą zgłoszenia w formacie pdf. na adres e – mail: zaneta@wck.wadowice.pl
do 11 kwietnia br., w tytule wpisując ,,Art Clip Dance”.
9. 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 1997r. (Dz. U. Nr 133poz. 833z późn. zm.).
10. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Wadowickiego
Centrum Kultury – www.wck.wadowice.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
§4
OCENA
1. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez Wadowickie Centrum Kultury.
2. Jury konkursowe oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę:
- pomysłowość
- poczucie rytmu

- dobór repertuaru
- dobór muzyki
- umiejętności taneczne
- choreografię
- ogólny wyraz artystyczny
3. Komisja może wziąć również pod uwagę jakość nagrania.
4. Wybrane przez jurorów filmiki zostaną nagrodzone podczas „Dnia Tańca 2017”, który
odbędzie się 29 kwietnia br. w Wadowickim Centrum Kultury. Autorzy najlepszych nagrań
będą mieli możliwość osobistej prezentacji zgłoszonego występu podczas wydarzenia.
Nagrody dla wybranych zostaną wręczone osobiście na scenie Wadowickiego Centrum
Kultury.
§5
KATEGORIE WIEKOWE I ARTYSTYCZNE
I. Taniec współczesny, Modern Jazz, Balet:
1. Dzieci w wieku 6 – 9 lat
2. Dzieci w wieku 10 – 14 lat
3. Młodzież 15 – 19 lat
4. Kategoria OPEN (>19)
II. Taniec nowoczesny ( Hip-Hop, Street Dance, Old School, itd.):
1. Dzieci w wieku 6 – 9 lat
2. Dzieci w wieku 10 – 14 lat
3. Młodzież 15 – 19 lat)
4. Kategoria OPEN (>19)
*) w przypadku duetu, o kwalifikacji do konkursu decyduje wiek starszego uczestnika.
§6
TERMINY
1. Nagrany filmik wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do sekretariatu WCK bądź
przesłać
nagranie występu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w formacie pdf. na adres na e –
mail: zaneta@wck.wadowice.pl do 11 kwietnia br., w tytule wpisując ,,Art. ClipDance”.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 kwietnia 2017 r. podczas ,,Dnia Tańca 2017”, który
odbędzie się w sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, ewentualnie
przedłużenia,
skrócenia lub zmian Regulaminu, jeśli pojawią się ważne i niezależne od Organizatora
okoliczności.Informacje o ewentualnych zmianach będą niezwłocznie umieszczone na
stronie Wadowickiego Centrum Kultury bądź na profilu facebookowym WCK.
Zapraszamy!

