OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
PIOTRKÓW KUJAWSKI 2019
ORGANIZATOR:
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
PATRONAT:
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
TERMIN I MIEJSCE:
18.05.2019r. (sobota) od godziny 9.00, Hala Widowiskowo-Sportowa przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37
PLAN TURNIEJU:
1. Godzina 8.00 - rejestracja uczestników.
2. Godzina 9.00 – rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego.
3. Godzina 9.15 – rozpoczęcie zmagań tanecznych.
4. Kategoria disco dance, disco show (solo, duet, mini formacje, formacje)
5. Rozdane nagród.
6. Kategoria inne formy tańca (mini formacje, formacje)
7. Rozdane nagród ,
8. Kategoria hip-hop (solo, duet, mini formacje, formacje)
9. Rozdanie nagród, zakończenie turnieju.
CEL KONKURSU:
1. Popularyzacja amatorskich zespołów tańca nowoczesnego,
2. Rozwijanie zainteresowań tanecznych jako formy aktywnego wypoczynku,
3. Konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
4. Popularyzacja rożnych technik tańca,
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 6.05.2019r na adres mailowy:
turniejtanca.piotrkow@gmail.com
2. Dokonanie opłaty startowej do dnia 6.05.2019r w wysokości 20 złotych od pierwszej kategorii

i 15 złotych od każdej kolejnej kategorii. Opłatę startową proszę przesyłać na nr konta:
61 9551 0002 0001 7620 2000 0010 z dopiskiem „Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
2019”
3. W przypadku potrzeby wystawienia faktury prosimy o wcześniejsze wysłanie danych do dnia
6.05.2019r
PRZEPISY OGÓLNE:
1. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki
delegującej.
2. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 12
uczestników).
3. Zespoły prezentują po jednym układzie w danej kategorii tanecznej.
4. Każdy uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednego zespołu.
5. Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
6. Jedna osoba może brać udział w kilku kategoriach tanecznych.
7. Rejestracja i odbiór numeru startowego będą odbywać się od godziny 8.00.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
9. Za ewentualne szkody powstałe na terenie obiektu obciążony zostanie zespół, który korzystał z
danego pomieszczenia.
10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie – łączenia kategorii
w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej
ilości zgłoszeń lub w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
12. Uczestnicy biorąc udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca udzielają Organizatorowi zgody na
rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego,
filmowego, elektronicznego.
13. Konkurs oceniać będzie 3 osobowe jury, powołane przez organizatorów.
14. W przypadku wątpliwości jury- ma prawo przenieść tancerza lub zespół do innej kategorii
wiekowej lub konkursowej. Może też zdyskwalifikować uczestnika i pozbawić go
uczestnictwa w dalszej części konkursu jeśli będą ku temu podstawy (np. celowe zaniżenie
wieku tancerza, niekulturalne zachowanie itp.).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej
turnieju i publikowania jej w mediach.
16. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 669 135 071, 54 265 41 27
17. Organizatorzy zapewniają wodę dla każdego z uczestników.

18. Organizator zapewnia również punkt gastronomiczny.
19. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga organizator w
porozumieniu z Komisją Sędziowską.
20. Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego jest amatorskim turniejem, który nie podlega
żadnej federacji
21. Ilość uczestników Turnieju jest ograniczona, w pierwszej kolejności będą przyjmowane
zgłoszenia nadesłane najwcześniej.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych w
przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
23. Organizator nie zapewnia ubezpieczania NNW
NAGRODY:
1. Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary, medale i dyplomy
2. Dla finalistów za zajęcie IV – VI miejsca dyplomy
3. Powyżej VI miejsca dyplomy za udział
4. Grand Prix w wysokości 1500 złotych
5. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
KATEGORIE:
• SOLO DISCO-DANCE, HIP HOP, DO LAT 11, 12-15 LAT, POW.15 LAT
We wszystkich rundach muzyka organizatora
Czas prezentacji do 1 min. (eliminacje grupowe, finały indywidualne)
W rundach eliminacyjnych zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.
• DUETY DISCO-DANCE, HIP-HOP, DO LAT 11, 12-15 LAT I POWYŻEJ 15 LAT
We wszystkich rundach muzyka organizatora.
Czas prezentacji do 1 min.
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego z partnerów
• MINI FORMACJE DISCO-DANCE, DISCO SHOW, HIP-HOP, INNE FORMY TAŃCA
DO LAT 11,
12-15 LAT I POWYŻEJ 15 LAT
Ilość tancerzy 3-7 osób
Muzyka własna CD, pendrive
Czas prezentacji:
do 2 min. Disco-dance i Hip-hop
do 3 min. Inna forma tańca

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu
• FORMACJE DISCO-DANCE, DISCO-SHOW, HIP-HOP, INNA FORMA TAŃCA DO LAT
11, 12-15
LAT, POWYŻEJ 15 LAT
Ilość tancerzy 8-24 osób
Muzyka własna CD, pendrive
Czas prezentacji:
do 3 min. Disco-dance i Hip-hop
do 4 min. Inna forma tańca
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe uczestników po zamknięciu list
startowych.

