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XV WOJEWÓDZKI
Przegląd
Zespołów Tańca Ludowego
i Innych Form Tanecznych

„Karolinka 2018”
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Organizator i Współorganizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Rada Rodziców przy MDK nr 2
Wydział Edukacji i Sportu w Bydgoszczy
Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy
Termin Przeglądu:
12 V 2018 r. godz. 1000
MIEJSCE PRZEGLĄDU:
ZESPÓL SZKÓŁ KATOLICKICH
Ul. NOWODWORSKA 17 BYDGOSZCZ
Cele Przeglądu:
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt
z tańcem i muzyką.
 Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami
artystycznymi.
 Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych w mieście.

Kategorie taneczne:
1. Zespoły Tańca Ludowego:
a. Kategoria dzieci przedszkolne (2012 r. i młodsi)
b. Kategoria dzieci do 12 lat
(2006 r. i młodsi)
2. Inne formy tańca:
a. Kategoria dzieci przedszkolne (2012 r. i młodsi)
b. Kategoria dzieci do 12 lat
(2006 r. i młodsi)
c. Kategoria młodzik do16 lat (2002 r. i młodsi)
3. Kategoria DUET ART.
d. Kategoria dzieci do 11 lat
(2007 r. i młodsi)
e. Kategoria młodzik do16 lat (2002 r. i młodsi)

Warunki uczestnictwa:
Zapraszamy zespoły działające w przedszkolach i szkołach publicznych,
niepublicznych, klubach tanecznych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.
2. Zespół może zaprezentować się w dwóch kategoriach tanecznych (w każdej
kategorii wymagana oddzielna karta zgłoszenia).
a. Taniec ludowy
Zespoły prezentują 1 układ taneczny lub widowisko oparte na obrzędach ludowych
o łącznym czasie do 5 minut.
b. Inne formy
Zespoły prezentują 1 układ taneczny oparty o dowolną technikę tańca
(z wyłączeniem tańca towarzyskiego, akrobatycznego). Czas prezentacji do 5 min.
c. Duety art.
1.

Duety prezentują 1 układ taneczny do muzyki własnej, oparty o dowolną
technikę tańca (z wyłączeniem tańca towarzyskiego, akrobatycznego, hiphop, disco). Czas prezentacji 1.45.
3. Liczba uczestników zespołu nie może przekraczać 20 osób.
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4. Zgłoszenie według załączonego wzoru, wraz z dowodem opłaty startowej,
należy przesłać na adres organizatorów do 23 kwietnia 2018 roku.
5. Opłata akredytacyjna:
 dla zespołu poniżej 8 osób opłata dla jednej kategorii wynosi 100zł.
 dla zespołu powyżej 8 osób opłata dla jednej kategorii wynosi 150zł.
 dla duetów 30 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Zachodni WBK
50 1090 1896 0000 0001 1459 7088
z dopiskiem „KAROLINKA 2018”

Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
 Dobór repertuaru,
 Choreografię,
 Wartość artystyczną, estetyczną i kulturową,
 Pomysłowość i oryginalność prezentowanego programu.
Nagrody:
 Wszystkie duety i zespoły otrzymują dyplomy za udział,
 Finaliści w kategorii zespołów (I, II, III miejsce) dyplomy i pamiątkowe
statuetki,
 Finaliści kategorii duet (I, II, III miejsce) dyplomy oraz medale,
 Z UWAGI NA JUBILEUSZOWĄ EDYCJĘ PRZEGLĄDU
PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY NIESPODZIANKI

Postanowienia końcowe:






Rejestracja zespołów w dniu przeglądu do godziny 915.
Próba sceny w godzinach 800 - 945.
Każdy uczestnik w wieku szkolnym powinien posiadać legitymację szkolną.
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
Zespół powinien posiadać liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami
(instruktor nie może być jedynym opiekunem grupy).
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu
z przewodniczącym Jury.
 Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych
w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej oraz
fotograficznej przeglądu i publikację w mediach.

Informacje techniczne:
 Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.
 Wymiary sceny 10x10m (sala gimnastyczna z wydzieloną sceną + trybuna)
 Dopuszcza się nośniki dźwięku: płyta CD, pendrive.
Dokładnych informacji udziela organizator:
Dorota Przywara-Kaps tel. (52) 373 17 95 lub 667 662 989
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(Pieczęć instytucji delegującej)

KARTA ZGŁOSZENIA
XV Wojewódzki Przegląd
Zespołów Tańca Ludowego i Innych Form Tanecznych
„KAROLINKA 2018”
*Proszę wypełnić drukowanymi literami
Nazwa zespołu, instytucja delegująca*

Tytuł układu, czas trwania*

Liczba uczestników

Kategoria konkursowa (zaznacz X)
Zespół Tańca Ludowego

Inne formy tańca

Kategoria do 6 roku

Kategoria do 6 roku

(Rocznik 2012 r. i młod.)

(Rocznik 2012 r. i młod.)

Kategoria do 12 lat

Kategoria do 12 lat

(Rocznik 2006 r. i młodsi)

(Rocznik 2006 r. i młodsi)

--------------

Kategoria do16 lat
(Rocznik 2002 r. i młodsi)

KATEGORIA DUET
Kategoria do 11 lat
(2007 r. i młodsi)
Kategoria do 16 lat
(2002 r. i młodsi)
Imię i nazwisko instruktora* (tel. kontaktowy, e-mail)

Zapotrzebowanie (ilość mikrofonów, CD, magnetofon, itp.)
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