
 

 III Międzynarodowy Dzień Tańca 2012 

28 kwietnia 2012 r. 

 
 

ZASADY  REGULAMINOWE 
1. Międzynarodowy Dzień Tańca 2012 jest: 

 konkursowym przeglądem dorobku artystycznego  z dziedziny tańca  dzieci  i 
młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz uczestników zajęć w ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury. 

 szkoleniem warsztatowym dla młodych tancerzy w dziecinie tańca towarzyskiego i 
nowoczesnego. 

 Wiek wykonawców i uczestników MDT nie może przekroczyć 23 lat. 
 2. Naczelną ideą Międzynarodowego Dnia Tańca 2012 jest: 

 upowszechnianie ruchu tanecznego poprzez działalność kulturalno-oświatową, sportową i 
szkoleniową  

 rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do 
sztuki tanecznej oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i 
wychowawczej. 

 propagowanie tańca towarzyskiego i nowoczesnego. 

 artystyczna konfrontacja młodych tancerzy, wymiana doświadczeń oraz twórcze poszukiwanie 
nowych form przekazu artystycznego. 

 3. Przegląd będzie przeprowadzony w następujących formach tanecznych : 
a) Taniec towarzyski  ; 

 dzieci 7 do 10 lat – walc angielski, rock`n`roll/jive, cha-cha-cha, polka. Czas prezentacji 
każdego tańca 1,30 min, muzyka organizatora. 

 dzieci 11 do 14 lat - walc angielski, samba, cha-cha-cha, jive. Czas prezentacji każdego 
tańca 1,30 min, muzyka organizatora. 

 młodzież powyżej 15 lat - walc angielski, walc wiedeński, samba, cha-cha-cha, jive. Czas 
prezentacji każdego tańca 1,30 min, muzyka organizatora. 

 Warsztaty odbędą się 27.04. o godzinie 18:00-19:30, 29.04. o godzinie 10:00- 11:30 na sali 
gimnastycznej ZSO nr 1 im. J. Długosza. 

Dopuszcza się możliwość zatańczenia wybranych tańców spośród obowiązujących ( np. dzieci 
do lat 10 – polka i walc angielski) 

b) Taniec nowoczesny Hip Hop  

 Solo do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat czas prezentacji 1 minuta, muzyka organizatora. 

 Duet do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat czas prezentacji 1 minuta, muzyka organizatora.  

 Zespół (od 3 do 24 osób)do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat czas prezentacji od 2 do 3 minut 
muzyka organizatora,  dopuszczona jest muzyka własna. 

 Warsztaty z Wojciechem Kuczyńskim odbędą się 28.04. o godzinie 20:00 oraz 
29.04.godz 10:00 na sali tanecznej CT ADeeM ul. Nadbrzeżna 34. 

 
Obowiązuje płyta CD z jednym nagraniem, opisana (nr startowy), zgodna z obowiązującymi 
przepisami (czas trwania, tempo). Płytę CD należy dostarczyć najpóźniej do akustyka na 10 
min. przed daną rundą finałową. 

 4. Warunki  uczestnictwa : 

 zgłoszenie udziału na załączonej karcie w nieprzekraczalnym  terminie 25 kwietnia (środa) 
2012 r. na adres :Stowarzyszenie taneczne AXIS, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz lub 
e-mail:  r.piechocinski@mcksokol.pl 

 wpłacenie opłaty startowej w wysokości: 10zł od osoby. Opłatę należy wpłacić na konto 
Stowarzyszenie taneczne AXIS, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 
ING BANK ŚLĄSKI 811050 1722 1000002294578493. 

 potwierdzenie uczestnictwa w dniu turnieju. 
Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu, szkoły,osrodka kultury. Nie ma możliwości 
zgłaszania sie indywidualnie. Zawodnicy otrzymuja numery startowe. 

 za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener lub osoba zgłaszajaca. W przypadku 
uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy  zostają zdyskwalifikowani w 
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danej kategorii i dyscyplinie tanecznej. W tym przypadku wszelkie opłaty (startowa) nie 
podlegają zwrotowi. 

 
 5. Prezentacje odbędą się w dwóch turach : 

Blok I – taniec towarzyski 
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU 
09:00 – 10:30 Rejestracja par i próba parkietu 
10:30 – 12:00 Eliminacje wszystkie kategorie 
12:00 – 13:00 Finały  

Blok II – taniec nowoczesny Hip Hop 
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU 
14.00-15.00  rejestracja tancerzy, wydawanie numerów startowych 
15.00  I blok solo eliminacje /wszystkie kat. wiekowe/ 
16.00        II blok duety eliminacje /wszystkie kat. wiekowe/ 
17.00       III blok zespoły /wszystkie kat. wiekowe/ 
18.00          Pokaz tańca towarzyskiego 
18.15          Gala Finałowa /wszystkie kategorie/, formacje taneczne 

Jest to orientacyjny program turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do przyspieszenia 
poszczególnych konkurencji lub ich opóźnienia. 
 
Miejscem prezentacji będzie Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. 
Jana Długosza w Nowym Sączu, ul. Długosza 5. 
 
6. Wszystkie prezentacje konkursowe będą oceniane przez Komisję Artystyczną powołaną  
przez organizatorów imprezy. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii artystycznej i 
wiekowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  na zakończenie każdego z bloków 
programowych    
  
Organizator zapewnia: 

 Powierzchnie do tańca o wymiarach 14 m x 12 m 

 Opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 
 
Postanowienia ogólne: 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju oraz nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione w szatniach. 

 Organizator nie potwierdza przyjęcia zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

 Zgłoszenie udziału w turnieju jest wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie 

 materiałów przez media i organizatorów (zdjęcia, TV, radio, prasa, Internet, itp.). 

 W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo łączenia 

 kategorii. 

 Protesty rozpatrywane są przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, 
Kierownika Organizacyjnego. Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom 
organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ. 

 Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w III Międzynarodowym Dniu Tańca.  
 
7. Wszelkich szczegółowych informacji merytorycznych na temat Międzynarodowego Dnia Tańca 
2012 udziela: 
w dziedzinie taniec towarzyski - Roman Piechociński tel. 606 960 932 lub 18 448 26 38 , e-mail : 
r.piechocinski@mcksokol.pl 
w dziedzinie taniec nowoczesny -  Dariusz Migacz tle. 602 270 614, e-mail : dm@adeem.pl 
www.adeem.pl 
 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza 
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