XVI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
O PUCHAR BURMISTRZA ŁĘCZNEJ
ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI

EDYCJA ONLINE 2021
Organizator: Centrum Kultury w Łęcznej
ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna
www.ck.leczna.pl
REGULAMIN TURNIEJU
Zapraszamy do udziału solistów, duety oraz zespoły z terenu całego kraju.
Miejsce: Konkurs przeprowadzony w formie online.
CELE






Popularyzacja tańca jako jednej z form ruchu artystycznego i sportowego
Pobudzenie do pracy w czasie pandemii, powrót do rozwijania pasji, wirtualna
wymiana doświadczeń
Taniec jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu.
Podwyższenie poziomu artystycznego tancerzy.
Wyłonienie najlepszych solistów, duetów i zespołów w poszczególnych kategoriach
tanecznych i wiekowych

ZASADY



Organizator kieruje zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji online dla wszystkich
zainteresowanych solistów, duetów oraz amatorskich zespołów tańca nowoczesnego
z terenu całego kraju.
Na turnieju obowiązuje podział na kategorie taneczne oraz kategorie wiekowe.

Każdy zawodnik może brać udział w różnych kategoriach tanecznych z przestrzeganiem
poniższych punktów:
1. O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia (w duetach wiek starszego
partnera)
2. Czas prezentacji w poszczególnych kategoriach wynosi: solo - 45 sek. - 60 sek.,
duety - 1 min., formacje - od 2 min. - bez tolerancji czasowej,
3. Organizator daje dowolność w wyborze utworu do solo lub duetu.

3. W przypadku małej liczby nadesłanych prezentacji w poszczególnych kategoriach
tanecznych i wiekowych w turnieju, Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia
kategorii.
*kategorie taneczne:
- hip–hop: solo, duety, formacje
- formacje freestyle: show dance, disco dance, inscenizacja taneczna

*kategorie wiekowe:
- maluchy od 3 do 6 lat
- dzieci od 7 do 10 lat
- juniorzy od 11 do 13 lat
- seniorzy od 14 lat
- 30 +
O kwalifikacji do danej kategorii wiekowej decyduje średnia wieku uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Przesłanie na adres mailowy: konkurs@ck.leczna.pl wypełnionego zgłoszenia oraz
prezentacji konkursowej na wskazany adres mailowy przez serwisy udostępniania plików,
przykład: wetransfer, google drive...


Do 14.05.2021 r. oraz wniesienie opłaty startowej na konto Centrum Kultury w Łęcznej
81 1020 3206 0000 8802 0084 1064 w nieprzekraczalnym terminie do dn. 14.05.2021 r.
w treści przelewu należy wpisać za co dokonano opłatę startową, np. Klub/placówka XYZ;
opłata startowa 4x solo, 3x duet, 1x formacja. W celu otrzymania faktury należy przesłać dane
wraz ze zgłoszeniem. Organizator nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji uczestnika
z udziału w Turnieju.
W przypadku braku wpłaty lub zgłoszenia w podanym terminie organizator zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.







Opłata startowa: soliści - 10zł, duety - 20 zł, formacje 120zł.
Grupa prezentuje jeden taniec w danej kategorii tanecznej i grupie wiekowej.
W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju opłata akredytacyjna nie podlega
zwrotowi.
W celu otrzymania faktury, należy w karcie zgłoszenia podać dane do faktury.
W przypadku odwołania organizacji konkursu przez organizatora opłata akredytacyjna
zostanie zwrócona.

Warunki jakie powinno spełniać przesłane nagranie:
- film nagrany w poziomie, w dowolnej przestrzeni, z okresu od września 2019, dobrej jakości.
Nagrania z jednego ujęcia (jeden kadr) bez cięć, montaży i dodatkowych efektów. Plik opisany
nazwą zespołu lub imieniem i nazwiskiem solisty, duetu.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
Dyplomy wszystkim uczestnikom Turnieju Tańca, które zostaną przesłane drogą elektroniczną,
a laureatom 1,2,3 miejsca oraz wyróżnionym dodatkowo statuetki (kurier, poczta polska) na
adres placówki jaką reprezentują. Rozstrzygnięcie turnieju i podanie wyników odbędzie się
1 czerwca 2021 r. na stronie Centrum Kultury.
ZASADY SĘDZIOWANIA
1. Komisja sędziowska oceniać będzie, rytm, technikę tańca, choreografię, wyraz artystyczny
oraz atrakcyjność.
2. W Turnieju wyklucza się udział zespołów ludowych, tańca współczesnego, towarzyskiego
oraz baletu.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
KATEGORIE WIEKOWE I TANECZNE
MALUCHY
3 – 6 lat
HIP-HOP - solo
-

DZIECI
7 -10 lat
HIP-HOP - solo
HIP-HOP - duety

JUNIORZY
11 -13 lat
HIP-HOP - solo
HIP-HOP - duety

SENIORZY
od lat 14
HIP-HOP - solo
HIP-HOP - duety

30+
-

-

HIP-HOP
FORMACJE

HIP-HOP
Formacje

HIP-HOP
Formacje

Formacje dorośli
30+

FREESTYLE
Formacje

FREESTYLE
FORMACJE

FREESTYLE
Formacje

FREESTYLE
Formacje

FREESTYLE
Formacje

INNE POSTANOWIENIA
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikające z nieprzewidzianych przez
Organizatora sytuacji, zdarzeń oraz do odwołania turnieju w przypadku niewielkiego zainteresowania.
Wszelkie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum Kultury w Łęcznej.
Uczestnicy poprzez swoje zgłoszenie, akceptują regulamin XVI Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar
Burmistrza Łęcznej - edycja online 2021.r oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
dyrektywą RODO, których administratorem jest Centrum Kultury w Łęcznej, jednocześnie wyrażają zgodę na
nieodpłatną rejestrację fotograficzną i filmową oraz wykorzystanie jej w celu publikacji zdjęć i filmów na potrzeby
konkursu.

