OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA
Mistrzostwa Żagania Formacji Tanecznych
o Puchar Burmistrza Miasta
w kategorii
Inscenizacja taneczna / Disco Dance - Disco Show / Show Dance / Hip Hop
Street Dance Show - Hip - Hop Show / Miniatura taneczna / Inne propozycje taneczne

Roztańczony Żagań
03.12.2022 r.

REGULAMIN FESTIWALU
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA
Mistrzostwa Żagania Formacji Tanecznych
o Puchar Burmistrza Miasta
Festiwal przeznaczony jest dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych (grupy powyżej 8 osób) ,
działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy "PASJA"
WSPÓŁORGANIZATOR:
Akademia Tańca NDS
PATRONAT:
Andrzej Katarzyniec Burmistrz Miasta Żagań
TERMIN:
03.12..2022 (sobota)
MIEJSCE:
Hala Widowiskowo - Sportowa ARENA w Żaganiu
ul. Kochanowskiego 4 / 68-100 Żagań
KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE
RENATA NIEZGODA +48 606132963 klubsportowypasja@gmail.com
CELE FESTIWALU

• Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu tańca różnych grup)
• Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego
• Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki, kompozycji
oraz stopnia zaawansowania
• Promocja zdrowego stylu życia
• Rozwijanie pasji i zainteresowań
• Rozbudzenie zdolności artystycznych
• Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych
i wychowawczych
• Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi
• Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
• Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
KATEGORIE TANECZNE (FORMACJE TANECZNE POWYŻEJ 8 OSÓB)
• Inscenizacja taneczna - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu
różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów i innych efektów scenicznych
• Disco Dance / Disco Show - prezentacja choreografii oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla
disco dance, disco show, poparta wysokim poziomem wykonawczym. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz
wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi. Energia, rytm i żywiołowe układy to najbardziej
charakterystyczne cechy tej kategorii. Disco Show - rekwizyty dozwolone
• Show Dance - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przedstawiana przy użyciu
różnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów. Choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie musi mieć
wytyczoną historie i koncepcje. Dozwolone podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty
• Hip - Hop (oldschool hip hop, newschool hip hop, locking, popping, bboying) - propozycja choreograficzna
oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy, bez użycia rekwizytów
• Street Dance Show / Hip - Hop Show - prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię,

•
•
•

przy użyciu różnych technik tanecznych, street dance’owych, kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów
scenicznych. Propozycja choreograficzna oparta na fabule kultury hip - hop i na stylu ulicy z elementami show
Miniatura taneczna - (jazz, modern, contemporary, balet) - propozycja choreograficzna oparta o jednolitość
techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, poparta wysokim poziomem
wykonawczym, bez użycia rekwizytów
Inne propozycje taneczne - w tej kategorii mogą znaleźć się układy taneczne niemieszczące się w pozostałych
kategoriach, w tym taniec towarzyski, rock and roll sportowy itp.
31+ OPEN - w tej kategorii dozwolone są wszystkie style i techniki taneczne

KATEGORIE WIEKOWE
Mini Kids – do lat 8
Dzieci – do lat 12
Juniorzy - 13 - 16 lat
Dorośli – 17 lat i starsi
Dorośli 2 - 31 lat i starsi
O przynależności wiekowej decyduje wiek najstarszego tancerza.
KRYTERIA OCENY
• dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności)
• estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów
• opracowanie choreograficzne
• technika wykonania
• ogólny wyraz artystyczny
CZAS PREZENTACJI
• od 2:00 min. do 4:00 min.
MUZYKA

• muzykę do prezentacji przesyłamy razem ze zgłoszeniem zespołu poprzez panel rejestracyjny na
www.danceonline.pl. Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze sobą na zawody na pendrive w
pliku mp.3 lub wav.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
• GRAND PRIX
• VICE GRAND PRIX
• Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca
• Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień
• Medal dla Kierownika zespołu
• Scenę o wymiarach 12m x 14m
• Opiekę medyczną w czasie festiwalu
• Ogólnodostępne szatnie
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE
• Prawo do zmian w programie festiwalu
• Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych po 14.11.2022 r.
• Prawo rejestracji video i fotografowania nagrań dla celów archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego
• Prawo do zamknięcia list startowych przed 14.11.2022 r. z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń
Liczba zespołów biorąca udział w Festiwalu jest ograniczona.
Zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń lub wolnych miejsc w danych kategoriach

RADA ARTYSTYCZNA - JURY
• W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 - 5 sędziów
• Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych
zmian)
• Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej
• Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrody GRAND PRIX oraz VICE GRAND PRIX Festiwalu
WARUNKI UCZESTNICTWA
1/ Zgłoszenie do udziału w Turnieju dokonuje Przedstawiciel Klubu tylko on-line poprzez stronę rejestracyjną :
www.danceonline.pl (instrukcja na stronie).
Przesłanie zgłoszenia do dnia 14.11.2022 r. g.23.59
W przypadku pytań dotyczących rejestracji na zawody prosimy o kontakt:
zawody@born2dance.pl

admin@danceonline.pl lub

2/ dokonanie opłaty startowej w terminie najpóźniej do dnia 14.11.2022 r.
Wysokość opłaty startowej wynosi:

40 zł od tancerza za każdą konkurencję
Opłaty należy przesłać na konto:

Klub Sportowy „PASJA”
Bank Spółdzielczy w Żaganiu
Numer rachunku: 77 9657 0007 0000 0018 3312 0001
z opisem za co wniesiono opłatę (np. nazwa klubu, NIP - 7xS, 1xgrupa i ilość osób )
Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie
3/ potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. pracy biura organizacyjnego.
Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów!!!
•

•
•
•

Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy, z datą urodzenia potwierdzoną przez jednostkę
delegującą (do wglądu) i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku tancerzy (RODO).
Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w festiwalu
Kierownik Zespołu na żądanie organizatora, zobowiązany jest przedłożyć ważne dowody osobiste, legitymacje
szkolne lub paszporty
Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu
Zgłoszona prezentacja taneczna musi liczyć min. 8 osób

POSTANOWIENIA OGÓLNE
•
•
•
•

•

Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych
W Festiwalu nie mogą brać udziału prezentacje przedstawiane we wcześniejszych edycjach konkursu
Przekroczenie czasu prezentacji w danej kategorii tanecznej może wiązać się z dyskwalifikacją zespołu
lub przerwaniem występu
Organizator zakazuje używania w czasie prezentacji rekwizytów w postaci cieczy lub innych substancji, które
pozostawią parkiet mokry, zabrudzony, śliski i niebezpieczny dla uczestników. Po każdej zakończonej prezentacji
zespół pozostawia czysty parkiet
Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią
Głównym
ZAPRASZAM DO MIASTA ŻAGAŃ !
w imieniu organizatorów
Renata Niezgoda
Kierownik Organizacyjny Mistrzostw
+48 606132963 klubsportowypasja@gmail.com

RODO – dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Żagań 2020 jest Klub Sportowy „PASJA” z siedzibą w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Skarbowa 27/5 : NIP: 9241914522 ,
REGON: 385147437
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Ogólnopolskich Mistrzostw i Festiwalu Tańca Żagań 2022.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów
organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat,
przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność
do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia
25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia ewentualnych
roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach
archiwalnych – wyniki rywalizacji.
4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej.
5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: - dostępu do treści swoich danych osobowych,
możliwości ich poprawienia lub sprostowania, - żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub
ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji
zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO).
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym
rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kierować na adres e-mail:
klubsportowypasja@gmail.com

