
REGULAMIN KONKURSU 

                  „W TANECZNYCH RYTMACH- ŚWIETLICE WIEJSKIE” 

MAJ-WRZESIEŃ 2016 
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  
Organizatorem konkursu jest Karliński Ośrodek Kultury.  
 
II. CEL KONKURSU 

Kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym                                  
Popularyzacja różnych form tanecznych                                                                            
Zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego                                   
Integracja społeczności wiejskiej. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
 
1. W konkursie uczestniczy opiekun świetlicy wiejskiej, wraz z zespołem tanecznym, który 
zamieszkuje w danej miejscowości. Każdy zespół taneczny deklaruje swoje zgłoszenie w 
konkursie podając wykaz osób na karcie zgłoszeniowej.  

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie trwał od maja 
do sierpnia. 

3.  Do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się we wrześniu na Dożynkach Powiatowych 
w Karlinie zakwalifikowane zostaną 4 zespoły taneczne.  

4. Zespoły zobowiązane są do dokonania zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie 
poprzez wypełnienie arkusza zgłoszeniowego(załącznik Nr.1) i przesłanie go na adres 
organizatora do dnia określonego w załączniku.  

5. Miejscem prezentacji tańca  w I etapie będzie świetlica wiejska wg uzgodnionego 
harmonogramu. 
6.Wszystkie prezentacje są oceniane w jednej kategorii –taniec. 
7.Uczestnicy mogą wykonywać: break dance, hip-hop, jazz, taniec współczesny, taniec 
nowoczesny, balet, taniec towarzyski, mambo, salsa lub kompilację kilku. 
8.Możliwe prezentacje: solowe, duety, mini formacje (do 6 osób). 
9.Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min, ale nie może być krótszy niż  
1:30 min 
 
IV.PRZEBIEG I REGUŁY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 
Konkurs przebiegać będzie w II etapach:  
1. I etap (załącznik Nr.2-Harmonogram Konkursu) – nominacja do finału konkursu:                   
a) Komisja Konkursowa, na podstawie punktacji  wybierze i nominuje do drugiego etapu 4 
zespoły taneczne.                                                                                                                                    
b) Każdy zespół uczestniczący w konkursie zobowiązany jest do przygotowania                          
i zaprezentowania  dowolnie opracowanego wg własnej koncepcji tańca.                                    
c) Każdy zespół biorący udział w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania we 
własnym zakresie choreografii, strojów, podkładów muzycznych.  
d) Każda zespół taneczny  ma zaprezentować swój układ taneczny  w świetlicy wiejskiej.       
e) Oceny dokona jury konkursu,  a w jego skład wejdą po 1 osobie przedstawiciele:  

-trzech świetlic wiejskich                                                                                                             
-KOK                                                                                                                                           



2.Przedstawienia  będą oceniane  punktami od 1-5 p. na podstawie kryterium oceny jury : 

                            • właściwy dobór muzyki, kroków i elementów tanecznych, 
                            • choreografia, 
                            • pomysłowość, estetyka i dobór kostiumów, 
 
3.Obowiązuje sędziowanie niejawne.                                                                                     
4.Jury na podstawie ilości zebranych punktów typuje zwycięzców I, II, III, IV miejsca i 
jednocześnie kwalifikuje zwycięzcę I miejsca do konkursu finałowego. 
 
5. II etap - finał konkursu:  

a) finał Konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 r. podczas Dożynek Powiatowych w 
Karlinie,                                                                                                                                            
b) podczas finału zespoły artystyczne  zaprezentują swoje przedstawienie, a publiczność 
dokona oceny,                                                                                                                                    
c) wyboru laureata dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa.   

 
VI. NAGRODY 
  

1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę, któremu przyznany zostanie puchar „W 
tanecznych  rytmach- świetlice wiejskie”  oraz nagrodę.  

2. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.  

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Informacje o nagrodzonych i ich występach zostaną opublikowane w regionalnych mediach 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie, jeśli uczestnik konkursu wyrazi 
zgodę. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


