DZIELNICOWY DOM KULTURY
W DĄBRÓWCE WIELKIEJ
ul. Szymanowskiego 2b
tel.: 32 383 03 30

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W X EDYCJI KONKURSU
TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

„Piekary Tańczą”

1. Termin:

26.04.2018 r. godz.10.00
2. Miejsce:
Dzielnicowy Dom Kultury
Dąbrówka Wielka
ul. Szymanowskiego 2b
tel. 32 383 03 30
3. Cele:
 integracja środowisk tanecznych poprzez taniec
 krzewienie tańca, jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci
i młodzieży
 konfrontacja dorobku tanecznego młodych ludzi i zespołów
 wychowanie poprzez taniec
4. Organizator:
Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej
5. Kategorie taneczne:
 mini formacje max 10 os.* - czas prezentacji: do 4 minut
 występy indywidualne - czas prezentacji: do 4 minut
6. Grupy Wiekowe:
 kl. I – III (szkoła podstawowa)
 kl. IV – VI (szkoła podstawowa)
 kl. VII (szkoła podstawowa) i kl. II – III (szkoła gimnazjalna)
 szkoła ponadgimnazjalna
W przypadku grup mieszanych o kategorii wiekowej decyduje wiek większości
członków zespołu. Podczas konkursu zespoły prezentują układy z wykorzystaniem
różnych technik tanecznych i muzyki.

Uwagi:


utwory muszą być nagrane na płytach CD lub format MP3,
dostarczone organizatorowi do 19 kwietnia 2018 r.



kwestie sporne rozwiązuje organizator



czas układu podany w danej kategorii będzie skrupulatnie
przestrzegany (jest to ważne dla sprawnego przebiegu imprezy).

7. Zgłoszenia należy przekazać pisemnie do dnia 19 kwietnia 2018 r. na adres:
Dzielnicowy Dom Kultury
ul. Szymanowskiego 2b
41-948 Piekary Śląskie
lub mailowo na adres: instruktorzy@ddkpiekary.com.pl
8. Opiekun uczestnika lub zespołu sporządza listę uczestników z ich imieniem i
nazwiskiem, datą urodzenia i kategorią, w której występują. Prosimy o podanie na
zgłoszeniu telefonu kontaktowego opiekuna.
9. Uwagi końcowe:
Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Jury złożone z 3 osób oceniać będzie zespoły i indywidualnych uczestników wg:
techniki tańca, choreografii, ogólnej prezentacji na scenie i pomysłowości strojów.
O wynikach konkursu oraz przyznaniu nagród decyduje jury. Decyzja jury jest
nieodwołalna. Bliższych informacji udzielają instruktorzy Dzielnicowego Domu
Kultury przy ul. Szymanowskiego 2b tel. 32 383 03 30.

Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci bezpłatnych
warsztatów tanecznych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

* organizator zapewnia przestrzeń taneczną o wymiarach 5m x10m

