
    „Nic się już nie liczyło, nic nie 

było ważne – tylko ten taniec,  

bo gdyby ustał, mogłoby się stać coś 

strasznego…” 
/J.K. Rowling/ 

 

  

 

 

Radość i smutek. Euforia i rozczarowanie. Miłość   

i nienawiść. Namiętność i odrzucenie. Trudno uwierzyć, że istnieje coś, co jest w stanie 

połączyć ze sobą tak sprzeczne elementy 

 i mimo to pozostać jasne i klarowne w swym przekazie. 

 

TANIEC 

 
Dla jednych forma rozrywki. 

 

Dla innych – całe życie. 

 

Dla jednych – jedyna szansa na bycie sobą. 

 

Dla innych – możliwość stania się innym człowiekiem. 

 

Dla KAŻDEGO – możliwość świetnej zabawy i niezapomnianych wrażeń! 

To właśnie powód, dla którego mamy przyjemność zaprosić Państwa na obchody 

 

III  

Międzynarodowego Dnia 

Tańca 
 

Impreza łącząca ze sobą turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego z warsztatami, dającymi 

możliwość rozwinięcia swoich tanecznych umiejętności odbędzie się 28 kwietnia 2012 r.  

na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza  

w Nowym Sączu. 

 

Podzielona na kategorie rywalizacja, stanowiąca możliwość nawiązania kontaktu z innymi 

entuzjastami tej dziedziny artystycznej to niewątpliwie dobry sposób na świętowanie tańca, 

tak głęboko zakorzenionego w kulturze i towarzyszącemu człowiekowi od zawsze. 

 



Podczas turnieju, zawodnicy zaprezentują się w solówkach, duetach oraz zespołach. Z każdej 

kategorii wyłaniana będzie grupa finalistów, którzy podczas ostatniej rozgrywki stoczą walkę 

o wstąpienie na podium. Ocena prezentacji należeć będzie do składu sędziowskiego,  

w którego gronie zasiądą niekwestionowani znawcy poszczególnych stylów tanecznych. 

 

Poddanie się surowej sędziowskiej ocenie i stawienie czoła innym zawodnikom to kolejny 

krok w rozwoju młodych tancerzy i tancerek, dążących nieprzerwanie do wzbogacania 

swojego tanecznego warsztatu i spełnienia tanecznych marzeń i ambicji. 

 

Wszyscy miłośnicy tańca mają więc „zawodowy obowiązek” uczestnictwa w tym 

wydarzeniu, propagując tym samym swoją pasję i zachęcając innych do poznania korzyści 

 z niej płynących. To idealna szansa do wymiany cennego doświadczenia, podzielenia się 

swoimi zainteresowaniami, zaczerpnięcia świeżej inspiracji i motywacji, niezbędnej do 

dalszego doskonalenia się. 

 

Liczymy na Państwa wsparcie i przyłączenie się do nas podczas tego ważnego dnia. Wspólnie 

możemy przyczynić się do rozbudowania tanecznej społeczności i wzmocnienia więzi dla 

tych, którzy już do tej społeczności należą. 

 

  

 Tancerzu! 
 

W tym wyjątkowym dniu zostaw za sobą wszystkie troski i zmartwienia. Zapomnij  

o niepowodzeniach i problemach. Przywołaj na twarz uśmiech i… 

 

 

PO PROSTU TAŃCZ! 
 

/„We dance for laughter, 

 

 dance for tears, 

 

dance for madness, 

 

 dance for fears, 

 

 dance for hopes, 

 

 dance for screams, 

 

We are the dancers, 

 

We create the dreams.”/ 
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