8. INNE
 Prezentacje odbywają się na podłodze sportowej o wymiarach
10m x 10m
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
 możliwy jest zakup obiadu z dowozem w cenie 17,00 zł (należy
poinformować organizatora o ewentualnej rezerwacji obiadu – ilość
porcji). Opłaty za obiady zamawiający dokonują u dostawcy w
dniu imprezy. Istnieje możliwość otrzymania faktury.
 Zgłoszenie na konkurs jest równoczesnym z wyrażeniem zgody
na rejestrowanie
wizerunku uczestnika konkursu oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć
wykonanych w trakcie konkursu na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Ozorkowie oraz profilu społecznościowym
prowadzonym przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, w celu
informacji oraz promocji Konkursu.

X OGÓLNOPOLSKIE
KONFRONTACJE TANECZNE
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

Szczegółowych informacji udziela instruktor
Małgorzata Eljasik tel/ fax 42 710 31 18 lub 42 710 31 19
e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm

REGULAMIN
12 maja 2018
Taniec współczesny, godz. 9.00
Taniec nowoczesny, godz. 13.00
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
ul. Wyszyńskiego 43a
95 - 035 Ozorków
tel. 42 710 31 18, 42 710 31 19
www.mokozorkow.pl. e-mail mok.ozorkow@poczta.fm

1. ORGANIZATOR
 Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
Impreza pod Patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa
2. CELE IMPREZY
 popularyzacja zespołowych form ruchowo-tanecznych oraz ich
walorów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
 konfrontacja artystycznego dorobku dziecięcych i młodzieżowych
zespołów tanecznych
 doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników
 popularyzacja tańca nowoczesnego i współczesnego jako formy
aktywnego wypoczynku
3. TERMIN I MIEJSCE
 12 maja 2018
Konkurs dla zespołów tańca współczesnego godz. 9.00 – 13.00
Konkurs dla zespołów tańca nowoczesnego godz. 13.00 – 17.00
 Hala Sportowa w Ozorkowie ul. Traugutta 2
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
 uczestnicy przesyłają do 25 kwietnia br., listownie, e-mailem lub
faxem, zgłoszenia w/g załączonego wzoru z kserokopią dowodu
wpłaty na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie,
95-035 Ozorków ul. Wyszyńskiego 43a
tel/fax 42 710 31 18

wpisowe od członka zespołu wynosi 12zł (słownie: dwanaście złotych)
 w/w kwotę uczestnicy wpłacają do 25 kwietnia br. na konto
Organizatora:
BANK SPÓŁDZIELCZY w Ozorkowie

32 8786 0001 0000 2017 2001 0006
z dopiskiem – OZODANCE 2018
5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 konkurs składa się z dwóch niezależnych części dedykowanych
dwóm kategoriom tanecznym:
1.Taniec współczesny
2.Taniec nowoczesny (new style, jazz, hip-hop, breakdance,
disco dance, street jazz, modern jazz oraz dancehall )
 uczestnicy prezentują max. 2 układy taneczne o czasie łącznym
nie przekraczającym 15 min.
 uczestnicy występują przy nagraniach własnych
(wymagana płyta CD/ pendrive)
 W każdej kategorii tanecznej: taniec nowoczesny, taniec
współczesny, organizator przyjmuje podział na następujące
kategorie wiekowe:
I kategoria wiekowa 7-11 lat
II kategoria wiekowa 12-15 lat
III kategoria wiekowa 16 lat i powyżej
 O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje
wiek członków grupy wykonując75% członków grupy musi spełniać
kryterium wiekowe danej kategorii. W razie wątpliwości wiek

uczestników konkursu weryfikowany będzie na podstawie legitymacji
szkolenj.
 Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii
wiekowej należy do Organizatora.
 w konfrontacjach biorą udział zespoły amatorskie z placówek
oświatowych, kulturalnych oraz szkół tańca
 wejście zespołu do wyznaczonej garderoby następuje na 15 minut
przed planowanym występem
 każdy zespół przyjeżdża z opiekunem zgodnie z przepisami
obowiązującymi w placówkach oświatowych . Opiekun ponosi
całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych.
 za ubezpieczenie zespołów na czas przejazdu i pobytu odpowiada
instytucja zgłaszająca zespół
6. JURY I KRYTERIA OCENY
 prezentacje uczestników ocenia jury złożone z osób związanych
zawodowo z tańcem
 jury oceniać będzie: technikę i harmonię ruchu, poczucie rytmu,
choreografię a także ogólny wyraz artystyczny
 każdy zespół otrzymuje dyplom za udział w konfrontacjach
 W każdej kategorii tanecznej, w poszczególnych kategoriach
wiekowych, jury przyzna nagrody w formie statuetek za zajecie I, II i
III miejsca oraz wyróżnienia w formie dyplomów
 Jury przyzna także GRAND PRIX KONFRONTACJI wraz z nagrodą
finansową w wysokości 500 zł dla jednego zespołu z kategorii taniec
współczesny i jednego z kategorii taniec nowoczesny
 Nagrody pieniężne przekazane zostaną przelewem na konto
instytucji delegującej.
 Jury przyzna także nagrody specjalne: „osobowość sceniczna”,
oraz „najlepsza choreografia”. Nagrody oraz wyróżnienia mogą być
przyznawane za konkretne wartości prezentacji
 Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.
7. RAMOWY PROGRAM IMPREZY *
 9.00 - 10.00 rejestracja zespołów tańca współczesnego/próba parkietu
 10.00 - 12.00 prezentacje konkursowe zespołów tańca współczesnego ( w
międzyczasie obiad 12.00 – 12.30
 12.30 – 13.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla zespołów tańca
współczesnego
 13.00 - 14.00 rejestracja zespołów tańca nowoczesnego/próba parkietu
 14.00 - 16.00 prezentacje konkursowe zespołów tańca nowoczesnego ( w
międzyczasie obiad 15.30 – 16.30
 16.30 – 17.00 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród dla zespołów tańca
współczesnego
* Ramowy program imprezy może ulec zmianie. O ewentualnych
zmianach organizator poinformuje telefonicznie oraz za pośrednictwem
strony internetowej mokozorkow.pl

