
 

 

 

REGULAMIN 

MIKOŁAJKOWY FESTIWAL TAŃCA  

„RUDOLF 2019” 
24 LISTOPADA OSIR WŁOCŁAWEK UL. CHOPINA 12 

1 GRUDNIA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA KRAKÓW SUCHE STAWY UL. 
PTASZYŃSKIEGO 4  

8 GRUDNIA HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA SIERAKÓW UL. POZNAŃSKA 25C 

14 GRUDNIA OSIR NOWY DWÓR MAZOWIECKI UL SPORTOWA 66 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 
HTTPS://GRUPAFESTIWALE.PL 

 

 

 

 



 

 

MIEJSCE  

Wybierz miejsce, w którym chcesz uczestniczyć i zarejestruj się. 

CELE 

o Rozwijanie zainteresowań artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży z poszanowaniem zasad 
rywalizacji fair play. 

o Uwrażliwienie młodych ludzi na sztukę jaką jest wyrażanie emocji poprzez taniec. 
o Wymiana doświadczeń i integracja środowiska instruktorów i pedagogów tańca.   

ORGANIZATOR  

o Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma    
o Business Dating 

UCZESTNICY  

Tancerze oraz zespoły działające w Domach Kultury, Klubach, Szkołach Tańca i innych placówkach oświatowych i 
kulturalnych.  

KATEGORIE TANECZNE  

 

Forma Styl i poziom zaawansowania Kategoria 
wiekowa 

Ilość osób Czas 
prezentacji 

Solo • Jazz  

• Modern/Współczesny 

• Inne Formy(wszystkie pozostałe style, w 
tym show dance, balet i acro dance) 

• Disco Dance  

• Hip hop  

Tancerze są 
rozdzielani na 
roczniki. W 
przypadku małej 
ilości osób w 
danym roczniku, 
kategorie 
wiekowe są 
łączone z 
sąsiednimi 
rocznikami.  

1 1 min 

Duety/Trio • Performing Art. – choreografie oparte na 
technikach: Jazz, modern, balet, show 
dance 

do 8 lat 
9-11 lat 
12-13 lat 
14-15 lat 
Pow. 16 lat 

2/3 Do 1,5 min 

Duety • Hip hop, disco dance do 8 lat 
9-11 lat 
12-13 lat 
14-15 lat 
Pow. 16 lat 

2 1 min 

Mini Formacje • Jazz 

• Modern 

do 6 lat 
7- 8 lat 

4-8  Do 2,5 min 



 

 

• Disco dance 

• Inne formy(wszystkie pozostałe style i 
mieszanki styli) 

• Street Dance 

9-11 lat 
12-13 lat 
14-15 lat 
Pow. 16 lat 

(3-8 hip hop 
i disco 
dance) 

Formacje • Jazz 

• Modern 

• Disco dance 

• Inne formy(wszystkie pozostałe style i 
mieszanki styli) 

• Street Dance 

do 6 lat 
7- 8 lat 
9-11 at 
12 – 13 lat 
14-15 lat 
Pow. 16 lat 
30+ 

9-26 osób Do 4 min 

UWAGA!  

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH ORAZ 
TANECZNYCH W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ W DANEJ KATEGORII. 

 

POZIOMY ZAAWANSOWANIA 

DEBIUTY/POCZĄTKUJĄCY 

Tancerze debiutujący - pierwszy, drugi lub trzeci raz na turnieju. Tańczą nie dłużej niż 1 rok. 

ŚREDNIOZAAWANSOWANI 

Tancerze ze średnim doświadczeniem, uczestniczyli w kilku turniejach, tańczą nie więcej niż 2 lata.  

OPEN/ZAAWANSOWANI 

Tancerze doświadczeni, obyci ze sceną. W tej kategorii mogą brać udział również tancerze z mniejszym stażem tanecznym. 
Decyzja należy do trenera.  

UWAGA 

Tancerz początkujący i średniozaawansowany może brać udział również w kategorii open – w tym przypadku należy opłacić 
każdy start osobno. 
W rundach eliminacyjnych solo jazz i modern tancerze prezentują się w grupach 3-6 osobowych do muzyki organizatora. W 
rundach finałowych prezentują się pojedynczo do muzyki własnej. 

PRODUKCJA ŚWIĄTECZNA 

Choreografie opowiadające o grudniowym, niezwykłym czasie i magii Świąt Bożego Narodzenia - kostiumy i 
muzyka nawiązująca do klimatu świąt. 

·  Czas od 2-4 minut.  

·  Wiek uczestników dowolny - od lat 3 do lat 100 - można połączyć siły swoich tancerzy z różnych grup 
wiekowych. 

·  Minimalna ilość osób 12. Maksymalnie – brak ograniczeń! 

Do startu w tej kategorii dopuszczamy również trenerów.  



 

 

Uwaga! 

• Startowe w tej kategorii wynosi 25 zł od osoby. 
• Każdy uczestnik i trener otrzymuje specjalny pamiątkowy upominek, przypisany tylko do tej kategorii. 
• Zwycięskie ekipy otrzymają specjalną nagrodę. 

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy 😊"#$% 

  

Ilość zespołów w tej kategorii ograniczona. 
 

MUZYKA 

Prezentacje są wykonywane do muzyki organizatora w poniższych kategoriach:  

o solo i duety disco dance oraz hip hop. 

W pozostałych przypadkach obowiązuje muzyka własna.  

MUZYKA WŁASNA  

Zgłaszający przygotowuje muzykę własną na każdą prezentację oddzielnie.  

FORMAT  

Nagranie powinno być zapisane w pliku WAW, FLAC, MP3 CBR 320 KB/s lub MP3 V0. Częstotliwość próbkowania 
44,1 kHz 16 bit (jakość CD). Prosimy o skrócenie czasu nagrania do obowiązującego czasu. Prosimy o przygotowania 
nagrania dobrej jakości oraz wyrównanie poziomów głośności w całym nagraniu, jeśli istnieje taka konieczność.  

SPOSÓB DOSTARCZENIA NAGRANIA 

Nagranie należy dostarczyć nie później niż na 15 minut przez rozpoczęciem prezentacji na nośniku Pendrive, bądź CD – 
pliki na Pendrive, jak i płytę CD opisujemy w następujący sposób: np „Solo Jazz Marcin Nowak”. Trener odpowiedzialny 
za tancerzy odpowiada za przesłuchanie i sprawdzenie jakości i poprawności nagrania – aby uniknąć pomyłek prosimy o 
przebywanie obok DJ-a przed prezentacją.  

Zalecamy posiadanie dwóch nośników (np. pendrive + płyta, 2x pendrive).  

KOSTIUMY, OZDOBY I REKWIZYTY  

o Prosimy o zachowanie estetyki (zakryte intymne części ciała) w doborze kostiumów do stylu i wieku tancerza.  
o Ozdoby i używane podczas prezentacji rekwizyty mają spełniać wymogi bezpieczeństwa, a także nie mogą 

zaśmiecać oraz brudzić parkietu.  

SĘDZIOWIE  

Tancerzy oceniać będzie doświadczona komisja sędziowska, złożona ze znanych i cenionych sędziów.  
KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ:  

o dobór repertuaru, muzyki i kostiumów do choreografii, wieku oraz stylu tanecznego,  
o technika taneczna charakterystyczna dla danego stylu,  
o ciekawość rozwiązań choreograficznych,  
o ogólne wrażenie artystyczne.  

Ocena sędziowska jest ostateczna.  
 



 

 

REJESTRACJA  

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?  

o Zgłoszenia i opłaty za festiwal dokonuje trener zbiorczo za wszystkich zawodników.  
o Zawodników i zespoły rejestrujemy online na stronie internetowej: www.zakreceninataniec.pl  
o W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny.  
o Zgłoszenie zostaje przyjęte i wprowadzone na listy startowej po dokonaniu opłaty startowej. 

ZMIANY W ZGŁOSZENIU  

o Zmian w zgłoszeniu można dokonywać do 7 dni przed zawodami.  
o W przypadku konieczności zmian, wykreślenia, bądź dopisania zawodnika po tym terminie jest to możliwe za 

zgodą organizatora.  
o W dniu zawodów nie zostanie dopisany żaden zawodnik. 

OPŁATY  

OPŁATA STARTOWA 

o 33 zł od osoby za pierwszą kategorię, 
o 25 zł od osoby za każdą kolejną kategorię taneczną. 

Opłata startowa w powyższej kwocie obowiązuje przy zaksięgowaniu środków na koncie organizatora na 14 dni przed 
wybranym turniejem. 

Po tym terminie startowe wzrasta do kwoty: 

o 35 zł od osoby za pierwszą konkurencję, 
o 30 zł od osoby za każdą kolejną konkurencję.  

Rejestracji dokonujemy najpóźniej na 7 dni przed turniejem.  

BILETY WSTĘPU 

Wstęp płatny: Dorośli – 20 zł, młodzież i studenci – 10 zł , dzieci do lat 12 - wstęp wolny. 

Na każde 10 osób w grupie przypada jedna darmowa wejściówka.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest poprawne dokonanie zgłoszenia online oraz wniesienie opłaty startowej w 
wymaganej wysokości za cały zespół najpóźniej na 7 dni przed turniejem 2019 roku na konto organizatora: 

Grażyna Słodkowska - Business Dating Warszawa 84 1750 0012 1975 5000 0024 7561  

Organizator ze względów organizacyjnych zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia, które wpłynie po terminie 
oraz w przypadku dużej liczby zgłoszeń, do zakończenia rejestracji w poszczególnych kategoriach we wcześniejszym 
terminie. Do startu nie zostaną dopuszczone osoby niepełnoletnie bez opiekuna – trenera..   

NAGRODY  

FORMACJE I MINI FORMACJE  

o I miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;  
o II miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;  
o III miejsce: puchar dla zespołu, medale i dyplomy dla każdego tancerza w zespole;  
o Od IV miejsca w finale – puchar dla zespołu i dyplomy dla każdego tancerza w zespole. 



 

 

SOLIŚCI, DUETY, TRIO 

o I miejsce: medal, dyplom;  
o II miejsce: medal, dyplom;  
o III miejsce: medal, dyplom;  
o Od IV miejsca w finale – dyplom.  

W KATEGORIACH POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH WSZYSCY TANCERZE 
OTRZYMUJĄ MEDALE I STAJĄ NA PODIUM. 

Podczas turnieju będą też rozdawane niespodzianki od sponsorów i organizatora.  
 

NAGRODY SPECJALNE 

Komisja sędziowska może przyznać nagrodę specjalną po zakończeniu każdego bloku festiwalu. 

PROSIMY PRZEDSTAWICIELI GRUP O ODBIÓR PRZYZNANYCH NAGRÓD PODCZAS FESTIWALU.  

RAMOWY PROGRAM  

Festiwal zostanie podzielony na 4 – 5 bloków tanecznych po których zostaną rozdane nagrody dla uczestników i 
przyznane po każdym bloku wyróżnienia.  

Blok I godz. 10.00 – disco dance, grupy początkujące – jazz,  

Blok II godz. 12.30 – jazz, modern plus pozostałe grupy początkujące.  

Blok III godz. 14.30 – show dance, średniozaawansowani – wszystkie kategorie  

Blok IV – godz. 17.00 Hip hop 

Szczegółowy Program Festiwalu zostanie podany po zakończeniu rejestracji. 
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian ramowego programu ze względu 
na ilość zgłoszeń w poszczególnych kategoriach tanecznych. 

 

UWAGI  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

o Gotowość tancerzy do prezentacji na minimum 45 minut przed planowanym występem.  
o Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.  
o Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.  
o Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu. 
o Godne reprezentowanie i zachowanie podczas festiwalu – przestrzeganie zasad 

rywalizacji fair play. 

WNIESIENIE I ZNIESIENIE REKWIZYTÓW  

Zespół / zawodnik dokonuje go maksymalnie w ciągu 15 sekund. Niedopuszczalne jest użycie rekwizytów / scenografii / 
dekoracji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu uczestników festiwalu – organizator w takim przypadku ma prawo żądać ich 
usunięcia.  

NAGRODY I DYPLOMY  
Prosimy trenerów / przedstawicieli klubów o odbiór pamiątkowych dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników, 
którzy nie zakwalifikowali się do rundy finałowej, bądź zaistniała inna przyczyna z powodu, której tancerz nie 
otrzymał nagrody lub jej nie odebrał.  



 

 

POMOC DZIECIOM PRZEZ OSOBY DOROSŁE  
Istnieje możliwość pomocy dzieciom do lat 8 przez osoby dorosłe przy wniesieniu i zniesieniu dekoracji i rekwizytów 
oraz przy wprowadzeniu oraz ustawieniu dzieci pod warunkiem nieprzekroczenia czasu 15 sekund.  
WYMIARY PARKIETU  

12x14 m2 
PRÓBA PARKIETU  

Przewidujemy próby parkietu w wyznaczonym przez organizatora czasie, do muzyki organizatora.  
INNE  

• W kategorii wiekowej do 7 lat podnoszenia wysokie z oderwaniem stóp od ziemi są niedozwolone.  
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji. W szczególnych przypadkach 

kolejność prezentacji może ulec zmianie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

• Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w 
przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega zamianie na innego zawodnika 
oraz nie podlega zwrotowi.  

• Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem festiwalu.  
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas festiwalu.  
• Trenerzy i rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i przygotowanie zgłoszonych 

uczestników turnieju. Na każde 10 osób w zespole instytucja delegująca zapewnia opiekuna.  
• Zabrania się biegania, wchodzenia na sprzęty i drabinki na hali oraz dokonywania działań zagrażających 

bezpieczeństwu podczas festiwalu. 
• Organizator zastrzega sobie prawo dokonania niewielkich zmian w regulaminie.  
• Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej 

zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w 
dowolnych mediach oraz przez organizatorów.  

• Zdjęcia i wideo mogą być wykonywane jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Ze względu na komfort 
tancerzy, wprowadzamy zakaz doświetlania zdjęć i wideo światłem błyskowym oraz ciągłym.  

UBEZPIECZENIE  

Ubezpieczenie zawodników w trakcie trwania turnieju leży po stronie instytucji delegującej. Każda formacja/grupa jest 
zobowiązana do posiadania wymaganej ilości opiekunów: 1 opiekun na maksymalnie 10 osób. Opiekunowie odpowiadają 
za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie trwania imprezy.  

OPIEKA MEDYCZNA  

Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

AKREDYTACJE  

Organizator nie pobiera opłaty za wykonywanie zdjęć i nagrywanie prezentacji dzieci do użytku osobistego.  
POSIŁKI  

W trakcie imprezy będzie działał bufet.  

DODATKOWE INFORMACJE  

Informacje merytoryczne na temat startu tancerzy pod numerem telefonu 575558505 – Grażyna Słodkowska 

W imieniu organizatorów, patronów i sponsorów życzymy udanego startu!  

Do zobaczenia na parkiecie! 


