
II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  MAŁYCH  FORM TANECZNYCH 

SOLO / DUO / TRIO / MINI FORMACJE 

 
1.ORGANIZATOR : 
 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 
   
2.CEL FESTIWALU: 
 

 Popularyzacja tańca jako formy wychowania, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz rozrywki dzieci i 

młodzieży 

 Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca 

 Integracja środowiska amatorskiego ruchu tanecznego 

 Konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy i choreografów 

 
3.TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
 

 Kuźnia Raciborska  

 07 kwietnia 2019 r. (niedziela) 

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

47-420 Kuźnia Raciborska 

Ul. Klasztorna 9 

 Miejsce do prezentacji - mata taneczna o wymiarach 10 x 7,5 metra 

 Szatnie dla tancerek będą dostępne w wydzielonych sektorach oraz salach na terenie Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 

 
 

4. I CZĘŚĆ KONKURSOWA - ART DANCE, STREET DANCE 
 
     KATEGORIE WIEKOWE - SOLO osobowość sceniczna, DUO / TRIO, MINI FORMACJE 
 

 07 - 10 lat 

 11 - 14 lat 

 15 - 18 lat 

 
 
      KATEGORIE TANECZNE - SOLO osobowość sceniczna, DUO / TRIO, MINI FORMACJE 

 ART DANCE - prezentacje artystyczne wybranego tematu przy użyciu technik tanecznych – techniki 

jazzowe, modern, taniec współczesny, klasyczny,(miniatury taneczne, inscenizacje, teatr tańca etc.), 

kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu muzycznego. Nie dotyczy tańca towarzyskiego. 

 STREET DANCE - wszystkie techniki tańca ulicznego, hip hop, funky, house, breaking, popping … 

 



5. II CZĘŚĆ KONKURSOWA - TANIEC MAŻORETKOWY 

     KATEGORIE WIEKOWE - SOLO osobowość sceniczna, DUO / TRIO , MINI FORMACJE 

 

 07 - 11 lat (kadetki) 

 12 - 14 lat (juniorki) 

 15 lat i więcej (seniorki) 

 

     KATEGORIE TANECZNE - SOLO osobowość sceniczna, DUO / TRIO 

 POM - POM 

 BATON 

 

     KATEGORIE TANECZNE - MINI FORMACJE 

 POM - POM 

 BATON 

 MIX 

 FLAGA 

 

6. KRYTERIA OCENY: 
 

 technika tańca 

 choreografia, pomysłowość 

 estetyka,  dobór kostiumów i muzyka 

 ogólny wyraz artystyczny 

 
7.  PREZENTACJE TANECZNE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ W SKŁADZIE TRZECH LUB 
CZTERECH SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH TECHNIK RUCHU SCENICZNEGO. 
 
8. NAGRODY: 
 
Komisja sędziowska przyzna w każdej kategorii tanecznej: solo, duo/trio, mini formacje - pierwsze, drugie i 
trzecie miejsce z podziałem na kategorie wiekowe (laureaci otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody 
rzeczowe). Komisja może przyznać wyróżnienia. 
 
9. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 
Zgłoszenie mailowe  (według wzoru karty zgłoszeń) przesłane do dnia 31 marca 2019 roku na adres 
organizatora : imprezy@kuzniakultury.pl 

 
    UWAGA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
 
Opłaty startowe w wysokości: 
 

 15 zł - solo 

 30 zł - duo / trio 

 60 zł - mini formacja 
 

mailto:imprezy@kuzniakultury.pl


Należy wpłacić do 31 marca 2019 r. na konto organizatora::  
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
47-420 Kuźnia Raciborska 
Ul. Klasztorna 9 
Numer konta: 43 8475 1032 2004 0007 0638 0001 
 
Tytuł wpłaty: Festiwal Małych Form Tanecznych  
Opłata startowa - nazwa zespołu 
 
W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu w terminie po 31 marca 2019 wpłaconego startowego nie 
zwracamy!!! 
 
10. PRZEPISY OGÓLNE: 
 

 Zespoły są zobowiązane do przesłania nagrań muzycznych na adres imprezy@kuzniakultury.pl - 

opisane imieniem oraz nazwiskiem uczestnika (zespół)  

 Każdy tancerz (tancerka) może być członkiem tylko jednego zespołu. 

 Tancerz (tancerka) biorący/a udział w kategorii tanecznej solo (osobowość sceniczna) może również 

wziąć udział w kategorii duo / trio / mini formacja 

 Tancerze przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

 W dniu festiwalu, po przyjeździe zespoły zgłaszają się do punktu informacyjnego, gdzie uzyskają 

wszelkie potrzebne informacje oraz materiały festiwalowe 

 W przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia 

liczby startujących zespołów  - (decyduje kolejność zgłoszeń), natomiast w przypadku małej ilości 

zgłoszeń - prawo do łączenia kategorii. 

 Organizator nie odpowiada  za rzeczy pozostawione w szatni. 

 Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach 

oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

 Tancerze wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie. Zarejestrowany materiał zostanie 

wykorzystany w celach promocyjnych Festiwalu. 

 Każdy startujący podmiot odpowiada za prawa autorskie do podkładu muzycznego swej prezentacji. 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie bądź sytuacjach spornych decyduje Organizator. 

 

   RAMOWY PROGRAM FESTIWALU 

 

Przyjazd uczestników festiwalu około 09:00 

 

 10:00 uroczyste otwarcie Festiwalu 

 10:15 początek przesłuchań konkursowych 

 Kolejność przesłuchań:  solo, duo / trio, mini formacje 
 

Program ramowy może zostać zmodyfikowany i dostosowany do ilości zgłoszeń. 

 

 Przed ogłoszeniem wyników będzie można zobaczyć  pozakonkursowe prezentacje w wykonaniu 

tancerek  ”Promyczka” oraz zaproszonych gości  

 Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek, wodę mineralną,  pamiątkowe dyplomy  za 

udział dla wszystkich zespołów. 



 

 

 

 

 
 
 
 


