Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 4
46-310 Gorzów Śl.
tel. 034/3505 865
e-mail: dkgorzow@vp.pl

Kategorie taneczne:
DISCO DANCE:
Mini Formacje (3-7 osób)

XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco i Hip Hop
im. Adama Marka
Regulamin
Termin i miejsce imprezy:
10.06.2018 r. godz. 14.00
od godziny 11.00 (rejestracja zespołów i próba parkietu)
Amfiteatr przy M-GOK lub Hala Sportowa
Patronat:
Urząd Marszałkowski w Opolu
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Patronat medialny:
Kulisy Powiatu
NTO
Radio Opole
Radio Ziemi Wieluńskiej
Redakcja ool24
Cel imprezy:
Konfrontacje dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
Promowanie twórczości tanecznej,
Atrakcyjna forma spędzenia czasu,
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
Integracja środowisk tworzących amatorski ruch artystyczny
Ocena:
Jury oceniać będą:
dobór repertuaru i estetykę wykonań, dobór muzyki, choreografię,
technikę oraz ogólny wyraz artystyczny
Dane techniczne:
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, napoje.
Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych
nagrań na płycie CD, MD

Formacje (8-24 osoby)

do 8 lat
do 11 lat
12-15 lat
powyżej 15 lat
do 8 lat
do 11 lat
12-15 lat
powyżej 15 lat

HIP HOP:
Duety

do 7 lat
do 11 lat
12-15 lat
powyżej 15 lat
muzyka w Duetach (w eliminacjach i finałach muzyka organizatora)
Mini Formacje (3-7 osób)

do 11 lat
12-15 lat
powyżej 15 lat

Formacje (8-24 osoby)

do 11 lat
12-15 lat
powyżej 15 lat

Czas prezentacji:
- Duety (do 112 taktów na minutę)
- Mini Formacje (od 1,5 do 2 min.)
- Formacje (do 3 min.)
Warunki uczestnictwa:
Przesłanie zgłoszenia do dnia 31 maja na adres organizatora
Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwę Zespołu, przynależność klubową, imię i nazwisko trenera,
telefon kontaktowy, dla duetów, mini formacji i formacji listy grupy
z imionami i nazwiskami oraz datami urodzenia
- jednorazowe wykupienie opłaty startowej przez każdego uczestnika
w wysokości 12 zł
- opłatę startową prosimy wpłacać na konto
Bank Spółdzielczy Zawadzkie O/Gorzów Śl.
10 8909 1058 2005 0000 0026 0001

Organizator zapewnia i informacje uzupełniające
> dyplomy dla wszystkich zespołów,
> puchary za pierwsze trzy miejsca
> bufet w trakcie imprezy,
> parkiet o wymiarach 11 m x 11 m,
> profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie,
> o przynależności do kategorii wiekowej, we wszystkich konkurencjach
decyduje wiek najstarszego uczestnika,
> wszystkie zespoły biorące udział w turnieju przyjeżdżają na koszt
własny lub instytucji delegującej,
> organizator nie zapewnia noclegów,
> każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów,
> organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju,
> organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania turnieju,
> organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,
> organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania
imprezy w celach dokumentacyjnych,
> zgłoszenie udziału w turnieju oznacza akceptację regulaminu,
> opiekunowie przesyłając zgłoszenie, potwierdzają brak przeciwwskazań
lekarskich do udziału w turnieju zgłoszonych tancerzy,
> w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje
Kierownictwo Turnieju ( w porozumieniu z sędzią głównym)
> w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo
do łączenia kategorii wiekowych oraz zmiany ramowego programu
w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.

