Festival Roztańczona Metropolia
Świętochłowice 2019 r.
Regulamin
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
41-603 Świętochłowice, ul. Krauzego 1
12.04.2018 r. START godzina 10.00
CELE KONKURSU
Podkreślenie dorobku tanecznego oraz popularyzacja różnych form tanecznych i ich walorów artystycznych.
Kształtowanie umiejętności i współzawodnictwa.
Rozwijanie talentów estradowych oraz integracja uczestników i instruktorów.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
KATEGORIE TANECZNE
Art Dance (jazz, contemporary, taniec współczesny).
Taniec nowoczesny z innymi formami tanecznymi (hip-hop, funky, breakdance, popping, locking itp.
inscenizacja i miniatura taneczna, cheerleaders, zespoły akrobatyczne).
PREZENTACJA UKŁADU TANECZNEGO do 5 min (w każdej kategorii)
KRYTERIA OCENY
dobór repertuaru, adekwatny do wieku wykonawców
technikę wykonania prezentacji artystycznych, charakter tańca, poziom trudności, umiejętność poruszania się na
scenie i współpracę między tancerzami
choreografię, tematykę układu, harmonię koncepcji
dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny.
dobór muzyczny
KATEGORIE WIEKOWE
Zawodnicy w wieku od 12 lat
Zawodnicy w wieku powyżej 12 lat.
o przynależności zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości składu zespołu.
UCZESTNICY:
Uczestnik ma prawo do wykonania jednego utworu nie dłuższego niż 5 min
Uczestnik ma prawo startować zarówno jako solista jak i w duecie czy zespole
Zgłoszenia mogą nadsyłać instytucje kultury, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne jak i osoby
prywatne
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs@cks.org.pl
(w temacie należy dopisać "taniec") lub dostarczyć do biura organizacyjnego:
Centrum Kultury Śląskiej, ul. Chorzowska 73, 41-605 Świętochłowice
Karty zgłoszeniowe są dostępne do pobrania na stronie www.cks.org.pl lub w Centrum Kultury Śląskiej w
Świętochłowicach - Lipinach .
Karty zgłoszeniowe należy złożyć do dnia 05.04.2019 r.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna zawartych w zgłoszeniach (zgonie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ) oraz rozpowszechnianie wizerunku ( zgodnie z Ustawą z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, obsługę techniczną

NAGRODY
Dyplomy dla uczestników oraz zwycięzców
Statuetki za zdobyte miejsca
Nagrody rzeczowe

PROGRAM KONKURSU
Rejestracja od godziny 9.30
Uczestnicy występuja w kolejności podanej na liście startowej, na której podany zostanie również przybliżony czas
występu każdego z uczestników co umożliwi pozostałym uczestnikom oszacowanie optymalnego czasu przyjazdu. Lista
startowa będzie dostepna na stronie Centrum Kultury Śląskiej www.cks.org.pl . Prosimy, o sprawdzenie kolejności na
dzień przed konkursem, KOLEJNOŚĆ MOŻE ULEGAĆ ZMIANIE!!!
DANE TECHNICZNE:
Uczestnicy wykorzystujący podkład muzyczny zobowiązani są do przekazania akustykowi nośnika danych, na
którym powinien znajdować się najlepiej jeden opisany plik.
Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dodatkowych nagrań (muzyki) do układów tanecznych i w razie
potrzeby przekazanie ich organizatorowi.
Wszelkie zmiany należy zgłaszać do organizatora, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem konkursu.
Wymiary sceny: szerokość 11 m, głębokość 7,20 m.
UWAGI ORGANIZACYJNE
Wpisowe w wysokości 10 zł – SOLISTA / 20 zł – ZESPÓŁ/DUET
należy przesłać przelewem na konto do dnia 05.042019 r. z dopiskiem
„FESTIWAL ROZTAŃCZONA METROPOLIA” NAZWISKO, IMIĘ LUB NAZWA ZESPOŁU,
na konto PKO BP SA 93 1020 2313 0000 3102 0574 4448
Jeżeli wpłata akredytacji ma być potwierdzona fakturą VAT, prosimy o zamieszczenie na karcie zgłoszeń
danych do jej wystawienia ( nazwa odbiorcy, adres, NIP )
W przypadku, gdy dane osoby wpłacającej nie będą się pokrywały z danymi podanymi do wystawienia faktury ,
prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia na karcie zgłoszeń.
Uczestnik dokonujący wpłaty w imieniu innego uczestnika, placówki, jednostki itd. jednocześnie oświadcza, że
nie będzie rościł żadnych praw do przekazanej na rzecz Centrum Kultury Śląskiej wpłaty i domagał się jej
zwrotu.
W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w konkursie Organizator NIE ZWRACA wpłaconej akredytacji.
wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji filmowej i fotograficznej
uczestnicy przyjeżdżają do Świętochłowic na własny koszt wraz z opiekunem podnoszącym
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo
w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator ma prawo ograniczyć czas występu
organizator decyduje o kolejności występów
z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, szatnie będą wspólne dla kilku grup
organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach
organizator nie przesyła dyplomów i nagród
Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.
ORGANIZATOR, KOORDYNACJA PROJEKTU
Centrum Kultury Śląskiej, 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 73,
tel. 322 456 791; 515 182 274, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
e-mail: konkurs@cks.org.pl

