
  

  

  

RREEGGUULLAAMMIINN    

WOJEWÓDZKIEGO  FESTIWALU WSPÓŁCZESNYCH  FORM  TANECZNYCH 

 

 Festiwal Tańca Współczesnego jest artystyczną prezentacją dorobku 

środowisk tworzących ruch tańca współczesnego, okazją do popularyzacji 

dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. 

Uczestnicy imprezy:    

dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca współczesnego i nowoczesnego. 

 

ZZAASSAADDYY  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA::  
 

Uwaga zmiana regulaminu !!! 

 W festiwalu mogą wziąć udział zespoły taneczne ze szkół, placówek wychowania 

pozaszkolnego, domów kultury oraz osoby i grupy niezrzeszone z woj. 

lubelskiego 

 Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w Festiwalu, w terminie 

podanym przez organizatora, przesłanie wypełnionej „Karty uczestnictwa”  oraz 

dowodu wpłaty na adres: 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY,  24-100 PUŁAWY, 

ul. SIEROSZEWSKIEGO 4 

Festiwal jest płatny, koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby.  

Zgłoszenia oraz wpłaty należy dokonać na konto MDK Puławy:  

 31 1020 3219 0000 9102 0012 0204  

do dnia 21.04.2017r. 
 

 Dla instruktorów, nauczycieli prowadzących umożliwione będą konsultacje z jury 

konkursu. 

 Termin zgłoszenia upływa 21.04.2017 r. 

 Wykonawcy oceniani będą przez jury według kryteriów artystycznych 

rytmiczność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, itd.) w kategoriach 

taniec współczesny i taniec nowoczesny z uwzględnieniem grup wiekowych:  

- gr. młodsza od 6 – 13 lat. 

- gr. starsza od 14 lat.  
 

 Zespoły (w tym duety) występujące w Festiwalu prezentują po jednym 

tańcu, którego łączny czas wykonania nie może przekraczać 10 min. 

 Soliści występujący w Festiwalu prezentują po jednym tańcu, którego czas 

nie może przekroczyć 2 min. 



  

 O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % zespołu. 

 Każdy zespół zobowiązany jest dostarczyć płytę CD z nagranym utworem. 

 Występy taneczne będą prezentowane w blokach – taniec nowoczesny, taniec 

współczesny. Prezentacje oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora, 

od decyzji którego nie przysługuje odwołanie. Wyniki Festiwalu jury poda do 

wiadomości publicznej po skończonym każdym bloku. 

 Każdy solista lub zespół otrzyma podziękowanie, a laureaci dyplomy i puchary. 

 Za wszystkie sprawy wychowawcze oraz bezpieczeństwo i ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania festiwalu odpowiadają 

jednostki delegujące, bądź sami uczestnicy. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za urazy czy kontuzję uczestników i zdarzenia losowe 

podczas Festiwalu. 

 Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z przepisami 

MEN 

 Zespoły, soliści korzystający z rekwizytów muszą zabezpieczyć sobie je we 

własnym zakresie. 

 Soliści, zespoły będą miały zabezpieczone garderoby na godzinę przed 

prezentacją. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu. 
 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL WSPÓŁCZESNYCH FORM TANECZNYCH 

odbędzie się 6 maja 2017 r. (sobota) 

w POK „Dom Chemika” w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4 
 

Wszystkich informacji udziela MDK w Puławach,    tel.(fax) 81 886-49-65 

 

ZAPRASZAMY 


