POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, dnia 31. 10. 2017 r.

XX TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR
STAROSTY OLEŚNICKIEGO
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
1. 10 lutego 2018 r. od godz. 10.00
2. Hala Sportowa ATOL w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 2
3. Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 56, adres e-mail: pceik@pceik.pl tel. 71 314-01-72
4. Cel imprezy:
 konfrontacja dorobku artystycznego zespołów
 propagowanie tańca, jako aktywnej, kreatywnej formy spędzania czasu wolnego
 wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy instruktorami
 integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gry fair play wśród młodych tancerzy.
5. Uczestnicy: Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach tanecznych.

REGULAMIN
1.
a.
b.
c.
2.

Style taneczne w każdej kategorii:
Taniec artystyczny ( jazz, modern, balet, klasyka, taniec współczesny ).
Street Dance ( hip hop, popping, funky, house, locking, taniec uliczny ).
Cheerleaders
Kategorie:
a. SOLIŚCI:
 każdy solista może startować w formacji i mini/formacji, ale nie może startować w duecie czas
prezentacji – do 1 min.
 runda eliminacyjna: występ jednoczesny do muzyki organizatora w grupach po 6 wykonawców
 do finału przechodzi 6 solistów
 w finale przewiduje się 3 rundy:
a) muzyka organizatora (wszyscy)
b) muzyka własna (indywidualnie)
c) muzyka organizatora (wszyscy)
 ewentualna dogrywka – 1 min. – muzyka organizatora
b. DUETY
 każdy członek duetu może startować w formacji i mini/formacji , ale nie może być członkiem
innego duetu i nie może tańczyć jako solista
 czas prezentacji – do 1 min.
 runda eliminacyjna: występ jednoczesny do muzyki organizatora w grupach po 6 duetów
 do finału przechodzi 6 par
 w finale przewiduje się 3 rundy:

a) muzyka organizatora (wszyscy)
b) muzyka własna ( kolejno duety )
c) muzyka organizatora (wszyscy)
 ewentualna dogrywka – 1 min. – muzyka organizatora
c. MINI-FORMACJA
 liczebność mini/formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób,
 czas prezentacji do 2 min. 30 sek.
d. FORMACJE
 liczebność formacji: minimum 8 osób,
 czas prezentacji od 2 min. 30 sek. do 4 min.
e. GRUPY CHEERLEADERS
 osoby tańczące we wszystkich w/w kategoriach tańca mogą startować w kategorii cheerleaders,
 czas prezentacji – 1 min 30 sek. – 2 min. 30 min.

3. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe:
 do 8 lat (rocznik 2010 i młodsze)
 9 – 11 lat (roczniki 2007-2009)
 12 – 15 lat (roczniki 2003-2006)
 16 – 20 lat (2002 - 1998 )
UWAGA! Wiek najstarszego uczestnika zespołu decyduje o zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii
wiekowej.
4. Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ taneczny.
5. Regulamin dostępny: www.pceik.pl

KRYTERIA OCENY
1.
2.
3.
4.

Opracowanie choreograficzne
Interpretacja i dobór artystyczny środków wyrazu
Technika
Ogólny wyraz artystyczny

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest elektroniczne wypełnienie karty zgłoszeniowej
https://docs.google.com/forms/d/1s6inn7KEk4_McMuon8XgsTzP4t58QpV5sFoNYPDtzGM/
i przesłanie jej na adres pceik@pceik.pl do 12.01.2018 r. oraz wniesienie opłaty startowej.
Na stronie www.pceik.pl zostaną opublikowane listy z kolejnością prezentacji. Zmiany w zgłoszeniach
przyjmujemy (wyłącznie drogą elektroniczną) do 31.01.2018 r. Po tym terminie wszelkie zmiany nie będą
uwzględniane.
1. Zmiany składu zespołu należy przesłać na adres pceik@pceik.pl
2. Podczas rejestracji w dniu turnieju wszystkich uczestników obowiązują legitymacje szkolne,
3. W szatni w podczas Turnieju przebywają wskazani przez instruktora rodzice:
 do 6 lat – 3 opiekunów (rodziców) na 10 uczestników
 od 7 do 11 lat – 2 opiekunów (rodziców) na 10 uczestników
 od 12 do 15 lat – 1 opiekun (rodzic) na 10 uczestników
 16 lat do 20 lat – tylko instruktor
Opiekunowie (rodzice), którzy wchodzą do szatni z dziećmi również kupują wejściówkę
na Turniej.
4. Opisany podkład muzyczny do każdej prezentacji należy obowiązkowo dostarczyć do PCEiK

lub przesłać na adres e-mailowy do 12.01.2018 r.
Opis wg wzoru: imię i nazwisko wykonawcy ( w solistach i duetach) lub nazwa zespołu – kategoria
taneczna – kategoria wiekowa – opiekun.
Np.: Jan Nowak – street dance, solo – 9–11 lat – op. Maria Kowalska
Podkład muzyczny musi ściśle odpowiadać długości trwania występu.
Wymagane jest, aby opiekun podczas Turnieju miał zapasową kopię na nośniku USB.
5. Nagrody: Wszyscy uczestnicy otrzymują medale za udział, a powołana komisja nagrodzi pucharami
laureatów każdej wiekowej i tanecznej: soliści, duety, mini formacje, formacje
i cheerleaders

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Wszelkich informacji na temat regulaminu udziela organizator imprez pani Mirosława Psujek
w dniach od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00 tel. 71-314-01-72 wew. 25
e-mail: pceik@pceik.pl
2. Uczestników Turnieju na czas przejazdu i pobytu ubezpiecza instytucja zgłaszająca.
3. Uczestnicy dojeżdżają na Turniej na koszt własny.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Opłata startowa wynosi 25 zł od uczestnika w każdej kategorii tanecznej. Z opłat zwolnione
są szkoły ponadgimnazjalne z powiatu oleśnickiego oraz szkoły podstawowe z gmin, które podpisały
porozumienie z PCEiK.
Płatność przelewem na konto: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56 400 Oleśnica, ul. Wojska
Polskiego 56 Bank Spółdzielczy, oddział Oleśnica nr konta: 15 9584 0008 2001 0011 4736 0009
z dopiskiem: opłata startowa za …..(solista, duet, mini formacja lub formacja, cheerleaders) do dnia
12.01.2018 r. Brak opłaty startowej dyskwalifikuje uczestników.
6. Wejściówki dla widowni w cenie 10 zł. będą do nabycia od dnia 15.01.2018 r.
w sekretariacie PCEiK ul. Wojska Polskiego 56, w Oleśnicy lub w hali sportowej ATOL przed
turniejem (ilość miejscówek ograniczona). Z miejscówek zwolnione są dzieci do 6 lat.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.
7. Ramowy harmonogram turnieju ukaże się na stronie internatowej pceik@pcei.pl po zamknięciu list
zgłoszeń oraz na FB.
8. Udział w Turnieju jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzania
danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29,08.1997 r. Dz. U Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

