REGULAMIN
VII EDYCJI KONFRONTACJI TANECZNYCH
KOMPOZYCJE 2012

„Tańce świata – świat tańca”

ORGANIZATORZY:
•

Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Konkurs przeznaczony jest dla grup tanecznych z różnych instytucji w wieku
od 5-20 lat działających w placówkach publicznych Chorzowa i miast
ościennych (Katowice, Siemianowice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Bytom,
Piekary Śląskie), z wyłączeniem szkół baletowych i szkół tańca.

2.

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

3.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzy zespoły (powyżej 5-iu osób
każdy).

4.

Nie dopuszcza się występu wspólnego z instruktorem prowadzącym zespół.

5.

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, zespołom nieprzestrzegającym
ograniczenia czasowego zostanie przerwana prezentacja.

6.

Podkład muzyczny powinien być nagrany na płycie CD/MP3, która musi być
opisana lub na pendrive w formacie MP3

7.

Organizator gwarantuje profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

8.

Wymiary sceny Młodzieżowego Domu Kultury:

PATRONAT PROMOCYJNY:
•

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

głębokość: 4,70 m, szerokość: 7,5 m

PATRONAT MEDIALNY:
•

portal „chorzowianin.pl”

9.

Uczestnicy Konfrontacji Tanecznych dojeżdżają na własny koszt.
Ewentualny podział na grupy wiekowe dokonywany jest przez jurorów
w zależności od ilości zgłoszeń.

10.

I.CELE KONKURSU:
1.

Integracja środowisk tworzących amatorski ruch taneczny.

2.

Poszukiwanie inspiracji do twórczej choreografii.

3. Stworzenie prezentacji artystycznej zgodnej z narzuconą tematyką bądź
konkretnym podkładem muzycznym.

III.TERMINY:
1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty

zgłoszenia (załączonej do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie
do 19 listopada 2012 r.
na adres organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Lompy 13
41- 500 Chorzów
Tel/fax: (032) 2413-180
e-mail: sekretariat@mdkchorzow.pl

4.

Wymiana pomysłów i doświadczeń.

5.

Rozwijanie talentów estradowych, popularyzacja walorów artystycznych
i wychowawczych tańca.

6.

Promocja aktywności i sprawności fizycznej.

7.

Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej.

8.

Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu.

2. Termin prezentacji: 27 listopada 2012 r., godz. 12.00

9.

Upowszechnianie nowych pozycji repertuarowych

3. Ewentualna zmiana godziny prezentacji będzie uzależniona od ilości

Organizatorzy zapewniają warunki sceniczne i obsługę techniczną prezentacji,
zgodnie z informacjami podanymi na karcie zgłoszeń.

zgłoszeń, o której poinformujemy Państwa telefonicznie.

IV. NAGRODY:
1. Uczestnicy konkursu oceniani będą przez jury powołane przez
organizatorów, kładąc szczególny nacisk na zgodność kompozycji
z tematem - „Tańce świata – świat tańca”.
2. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie biorący udział w festiwalu otrzymają
podziękowania od organizatorów. O podziale nagród decyduje jury.

V.UWAGI KOŃCOWE
Wszystkich wykonawców prosimy o:
1.

Dokładne i czytelne wypełnianie kart zgłoszeń.

2.

Precyzyjne określenie dodatkowych potrzeb technicznych.

3.

Przestrzeganie wcześniej ustalonego repertuaru i muzyki.

4.

Dostosowanie się do ustalonej godziny występu.

5.

Wcześniejsze opisanie i sprawdzenie płyt CD lub MP3.

6.

Wszelkie zmiany dotyczące repertuaru można wprowadzać do dnia
23 listopada 2012 r.

7.

W dniu prezentacji nie uwzględniamy żadnych zmian.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.
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6. Informacje o zespole (data powstania, ważniejsze osiągnięcia)……………....

KOMPOZYCJE 2012

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

„Tańce świata – świat tańca”

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

UWAGA !

.................................................................................................................................

Zgłoszenie prosimy wypełnić drukowanymi literami, dla każdego zespołu należy
przesłać osobne zgłoszenie

....................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIA

7. Imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy……………………………..
……………………………………………………………………………….........

1. Nazwa zespołu………………………………………………………………..

8. Wymogi techniczne, czas na przygotowanie scenografii…………………….

2. Ilość członków zespołu……………………………………………………….

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

3. Ilość opiekunów………………………………………………………………
4.

Nazwa placówki, instytucji którą reprezentuje zespół ...................................
……………………………………………………………………………...
Adres kontaktowy………………………………………………………….
Nr telefonu / fax / adres email………………………………………………

5.

Repertuar:
Tytuł i czas trwania prezentacji………………………………………………
Tytuł, autor muzyki …………………………………….................................

……………………………
Pieczątka placówki delegującej

..........................................
Podpis instruktora

