XVIII Prezentacje Taneczne „W kręgu nie tylko disco”
02.06.2012 r. Biała Podlaska
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
BIALSKIE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
UL. WARSZAWSKA 11
21-500 BIAŁA PODLASKA
TEL. 83 341 67 11
TERMIN:
02.06.2012 r. (SOBOTA)
MIEJSCE:
PARK RADZIWIŁŁOWSKI, UL. WARSZAWSKA 12, 21-500 BIAŁA PODLASKA
CEL PREZENTACJI:
 popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych
 konfrontacja umiejętności uczestników celem zdynamizowania ich indywidualnego rozwoju
 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i
muzyką
 kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair play
 upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych
Lubelszczyzny i Podlasia
 wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami
tanecznymi
 wspólna zabawa i nawiązywanie nowych kontaktów
KATEGORIE TANECZNE:
1. solo i duety,
2. mini formacje ( 3 - 7 osób),
3. formacje (powyżej 8 osób)
- disco dance, hip hop, show dance, taniec współczesny, dancehall, inne formy tańca,
UWAGA!
- organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączyć je lub rozdzielić lub dokonać innych) oraz
wprowadzić eliminacje lub półfinały ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość zgłoszeń.
Prezentacje do muzyki własnej:
 solo i duety do 3 min
 mini formacje do 4 min
 formacje do 4 min
PRZEKROCZENIE CZASU PREZENTACJI POWODUJE DYSKWALIFIKACJĘ, DOPUSZCZALNE
JEST DOKOŃCZENIE FRAZY TANECZNEJ
NAGRODY, JURY
 tancerzy oceniać będzie trzyosobowe jury które przyzna I, II i III m-ca we wszystkich
kategoriach
 statuetki dla solistów i duetów, mini formacji i formacji
 dyplomy dla wszystkich uczestników prezentacji
 Jury oceniające wykonawców będzie brało pod uwagę poczucie rytmu, układ choreograficzny,
technikę wykonania, kostiumy, ogólny wyraz artystyczny, dobór podkładu muzycznego
Szczegółowy program imprezy podany zostanie
bckbialapodlaska.pl oraz na fecebooku BCK.

na

stronie

Bialskiego

Centrum

Kultury

WARUNKI UCZESTNICTWA
 przesłanie pisemnego zgłoszenia zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia do dnia 28.05.2012 r.
drogą elektroniczną: e-mailem na adres: impresariat@bckbialapodlaska.pl lub osobiście
złożenie w dziale Impresariatu BCK, ul. Warszawska 11 pok. 6.
 karty zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii
 wysłanie lub dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
prezentacji
 wniesienie opłaty startowej najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem prezentacji w biurze
organizacyjnym – Park Radziwiłła
 opłata startowa wynosi 50 zł od zespołu/osoby za każdą prezentację
DANE TECHNICZNE
 dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio, płyta z utworami w formacie MP3
 każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa zespołu, kategoria taneczna)
 wymiary sceny 12 m /12 m
UWAGI KOŃCOWE
 organizator nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szatni
 ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca
 organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju, każdy niepełnoletni uczestnik lub
grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem
 uprasza się uczestników Przeglądu o zachowanie porządku,
 w trakcie trwania Prezentacji funkcjonować będzie punkt gastronomiczny
 wstęp dla publiczności wolny
 wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z
organizatorem.
 organizator nie zapewnia noclegów; informacje o noclegach na stronie
http://cit.bialapodlaska.pl
 organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej
Prezentacji oraz publikowania jej w mediach
 odpowiedzi na wszelkie pytania udziela organizator Prezentacji
tel. 83 341 67 11
 NIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW REGULAMINU ELIMINUJE UCZESTNIKÓW Z UDZIAŁU W
PREZENTACJACH.

