• Uczestnictwo w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
materiału z imprezy (zdjęcia, film) przez media (TV, radio, prasa)
i Organizatorów (Internet) oraz wykorzystanie wizerunku uczestników
w materiałach z XII Wojewódzkiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego TAN
w celach marketingowych i reklamowych związanych z działalnością MDK-2,
• Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (obowiązujące
przepisy, instruktor nie może być jedynym opiekunem),
• O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
najstarszego tancerza formacji,
• Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację szkolną lub dowód tożsamości,
• Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje
delegujące,
• Zabrania się zrzucania elementów kostiumów podczas prezentacji,
• Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją
treści regulaminu imprezy,
• Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa
w Festiwalu,
• Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP
i ppoż obowiązującego na Sali podczas rozgrywania turnieju
• Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę
Organizatora,
• Wszelkich informacji udziela koordynator Festiwalu p. Marzenna Skowrońska
tel. kom. 504 706 990, e-mail: maniasko@wp.pl lub sekretariat MDK Nr 2
w Bydgoszczy tel. (52) 373-17-95,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione
w szatni.

Ramowy Program Festiwalu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rejestracja zespołów w dniu Festiwalu
- do godz. 9:15
Próba sceny
- 8:15 - 9:45
Uroczyste otwarcie
- 10:00
Rozpoczęcie konkursu
- 10:15
Soliści hip-hop do 11 lat, 12-15, powyżej 15 lat
Duety hip-hop do 11 lat, 12-15, powyżej 15 lat
Mini formacje hip-hop do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat
Formacje hip-hop do 11 lat, 12-15 lat, powyżej 15 lat,
Szczegółowy program podany będzie po zamknięciu list startowych.
9. Zakończenie Festiwalu, rozdanie nagród

Czekamy na WAS!
Do zobaczenia w dniu Festiwalu.
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Warunki uczestnictwa

REGULAMIN
Organizator
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Bydgoszczy

Termin i miejsce Festiwalu
22 marca 2015 r. (niedziela)
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Bydgoszczy, ul. St. Leszczyńskiego 42,
sala gimnastyczna

• Przesłanie do 13 marca 2015 r. karty zgłoszenia;
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl lub faks: (52) 373-17-95
(po tym terminie listy startowe będą zamknięte)
• O kwalifikacji do turnieju decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Organizator
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania uzasadnienia
tego faktu.
• Organizator poinformuje drogą elektroniczną o kwalifikacji do Festiwalu.
• Wniesienie opłaty startowej w wysokości 10 zł. od każdego uczestnika, 5 zł za
każdą następną konkurencję na konto organizatora:

Kryteria oceny wykonawców
50 1090 1896 0000 0001 1459 7088
Właściwy dobór muzyki, technika taneczna i choreografia, estetyka i dobór kostiumów.

z dopiskiem: XII Wojewódzki Festiwal Tańca Nowoczesnego TAN
i informacjami za co wniesiona jest opłata startowa np. 2xS, 3xD, 1xMF, 1xF

Cele Festiwalu
• Rozwijanie zainteresowań tańcem u dzieci i młodzieży jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu
• Upowszechnianie amatorskiego ruchu tanecznego
• Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów w duchu Fair Play
• Promocja młodych tancerzy, regonu kujawsko-pomorskiego, Miasta Bydgoszczy
W tym roku tylko HIP-HOP! Serdecznie zapraszamy tancerzy i zespoły działające
w placówkach wychowania pozaszkolnego, klubach tanecznych, szkołach.

Kategorie taneczne
• Solo HIP-HOP do lat 11, 12-15, powyżej 15 lat
We wszystkich rundach muzyka organizatora
Czas prezentacji 1 minuta (eliminacje grupowe, finały indywidualne)
W rundach eliminacyjnych zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych
• Duety HIP-HOP do lat 11, 12-15, powyżej 15 lat
We wszystkich rundach muzyka organizatora,
Czas prezentacji 1 minuta
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego tancerza
• Mini Formacje HIP-HOP do lat 11, 12-15, powyżej 15 lat
Ilość tancerzy 3-7 osób,
Muzyka własna wyłącznie na CD lub mini dysk,
Czas prezentacji do 2 minut
• Formacje HIP-HOP do lat 11, 12-15, powyżej 15 lat
Ilość tancerzy 8-18 osób
We wszystkich rundach muzyka własna (wyłącznie na CD lub mini dysk)

Uwaga! Opłatę startową można dokonywać wyłącznie na konto do dnia 13 marca 2015 r.
W dniu Festiwalu opłata startowa nie będzie przyjmowana.

• Dowody wpłaty należy przesłać do dnia 13 marca 2015 r.: faks (52) 373-17-95,
e-mail : mdk2jordan@poczta.onet.pl
• W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu wpisowe nie podlega zwrotowi

Zapewniamy
•
•
•
•
•
•

Kompetentne Jury - minimum 3 osoby zaproszone przez Organizatora,
Puchary i medale za I, II i III miejsca, dyplomy dla wszystkich finalistów,
Profesjonalne nagłośnienie,
Scenę o wymiarach 8x6 m (sala gimnastyczna),
Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów biorących udział w Festiwalu,
Jury przyzna nagrodę, medale WIELKA NADZIEJA TAŃCA, wybranym
tancerzom ZA OSOBOWOŚĆ SCENICZNĄ.

Uwagi końcowe!
• Regulamin Festiwalu jest priorytetem w podejmowaniu oceny Jury,
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zbyt
dużej lub zbyt małej ilości zgłoszeń (ograniczenia ilości tancerzy, łączenie
kategorii) oraz ramowego programu Festiwalu,
• Sprawy nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią
Głównym,
• Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego,
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