xltl ((JoJEuIoDZKt

u

bY>ąoS{cz

Pnzegląd
Zespołóur Tańca Ludotoeg
i lnnycb Fonm Tanecznvcb

,rl(arolinka 2O76a

MłodzleżowyDom Kultlry nr

2
w Bydgo3zczY im. d. Haolyka lo]d.n.

o ul. St. Leszcryńskiego 42
e-mail :mdk2jordan@poczta.onet.pl

8F137 Bydgoszcz

o tel. (52) 373-t7-95 o faks (52) 373-17-95
o www: www.mdk2.bydgoszcz.pl

REG aLAMIN

85-137 Bydgo zcz o ul. St. Leszczyńskiego 42
e-mail :mdk2j or dan@poczta.onet.pl

o tel. (52) 373-t7-95 o faks (52)373-17.95
o www: www.mdk2.bydgoszcz.pl

5.

Organizator i Współorganizator

Opłataakredfiacyjna:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy
Rada Rodziców przy MDK nr 2

r
o

dla zespołu poniżej 8 osób opłata dla jednej kategorii wynosi l 00zł,
dla zespołu powyżej 8 osób opłata dla jednej kategorii wynosi l50zł.
WpłaĘy naleł dokonać na konto;

Termin Przeglądu

14Y 2016 r. godz.

Cele Przegladu

BankZachodni WBK

50 1090 1896 0000 0001 1459 7088

10@

o Rozwijanie wrażliwościestetycznej
ztancem i muzyką.

dzieci

wymiana pomysłów

o

artystycznymi,
Stworzenie możliwościzaprezentowania umiejętnościtanecznych w mieście.

i

doświadczeń w zakresie pracy

z

.
e
o

dziecięcymi zespołami

Nagrody:

o
o

kategorie tanecznę

Tńca Ludowego:

a.
b.

Jury powołane przęz organizatorów oceniać będzie:
o Dobór repertuaru,

poprzęz bezpośrednikontakt

o

I. ZespoĘ

Z dopiskiem,,KAROLINK A 2016"

KĘvteria ocen},

Kategoria dzieci przedszkolne (2010 r. i młodsi)
Kategoria dzieci do l2|at
(2004 r. i młodsi)

choreografię
wartośćartystyczną, esteĘczną i kulturową,
Pomysłowośći oryginalność prezentowanego programu.

Dla wszystkich zespołów dyplomy zaudział,
Dla finalistów ( I, II, III miejsce) dyplomy i pamiątkowe statuetki,

postanowienia końcowe

. Rejestracja zespołów w dniu przeglądu do godziny 9
r Próba cęnywgodztnach8@-g
o Każdy uczestnik w wieku szkolnym powinien posiadać
.

.

2. Inne formy tańca;

a.
b.
c.
d.

Kategoria
Kategoria
Kategoria
Kategoria

warunki uczestnictwa

l.

2.

Zapraszamy zespoły dzińające w przedszkolach publicznych, niepublicznych,
szkołach podstawowych, klubach tanecznych oraz placówkach wychowania

pozaszkolnego

Zespół możę zapręzentować się w dwóch kategoriach tanecznych (w każdej
kategorii wymagana oddzielna karta zgłoszenia).
a. Taniec ludowy
ZespoĘ prezentują 1 układ tanęczrry lub widowisko oparte na obrzędach
ludowych ołącznym czasie do 5 minut.

b.
3.
4.

dzieci przedszkolne (2010 r. i młodsi)
(2005 r. i młodsi)
dzięci do l l lat
młodzik do15 lat (200l r. i młodsi)
junior do 20 lat
(1996 r. i młodsi)

Inne formy

ZespoĘ prezentują l Ńład taneczny oparty o dowolną technikę tańca
(z wyłączeniem tańca towarzyskiego, akrobatycznego). Czas prezentacji do
5 min.

Liczba uczestników zespołu nie może przehaczać 20 osób.

Zgłoszenie według załączonego wzoru, wrazz dowodem opłaty startowej,naleĘ
przesłać na adręs organizatorów ao 25 kwietnia 2016 roku.
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e-mail :mdMjordan@poczta.onet.pl
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r
.

szkolną/studencką.

koszty przejazdu i ubezpieczeńa pokrywają uczestnicy lub inst$ucje delegujące.
zespół powinien posiadać liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami
(instruktor nie moźe byćjedynym opiekunem grupy).

. sprawy nie ujęte w

z przewodniczącym Jury.

c organizator
o

o

regulaminie rozstrzyga orgaaizator

zasftzęga sobię prawo

w przypadku zb5Ą małej ilościzgłoszeń.

w

porozumieniu

do łączenia kategorii

wiekowych

Organizator zastrzęga sobie prawo do wykonania dokumęntacji filmowej oraz
fotograficzrej przeglądu i publikację w mediach.

Informacj e techniczne

o
o

legitymację

:

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie.

Wymiary sceny 8
plenerowa.

X6m

(sala gimnastyczna

z

wydzieloną sceną) lub scena

Dopuszcza się nośniki dźwięku: pĄrta CD, pendrive, kaseta magnetofonowa.

Dokładnych informacji udziela organŁator:
Dorota Prrywara-Kaps tel. (52) 373 17 95 lub 667 662 989

o ul. St. Leszcryńskiego 42
e-mail :mdk2jordan@poczta.onet.pl

85-137 Bydgoszcz

o tel. (52) 373-17-95 o faks (52)373-77-95
o }vww: wrvw.mdk2.bydgoszcz.pl

(Pieczęó instytucj i deleguj ącej)

KARTA ZGŁOSZENIA

(Pieczęć instltucj i delegującej)

KARTA ZGŁOSZENIA

XI{I Wojewódzki Przeglqd

XIII

Zespołów Tańca Ludowego i Innych Form Tanecznych

"KAROLINKA

Woj ewódzki Przeglqd

Zespołów Tańca Ludowego i Innych Form Tanecznych

2016"

,,KAROLINKA 2016"

*Proszę wypełnić drukowanymi literami

*

Nazwa zespołu, instytucja delegująca*

Nazwa zespołu, instytucja delegująca*

Proszę wypełnić drukow anymi literami

Tytuł układu, czas trwania*

Liczba uczestników

Kategoria konkursowa (zaznącz

Liczba uczęstników

Ą

Kategoria konkursowa (zaznacz

Zespól Tańca Ludowego

lnne formy tańca

Kategoria do 6 r,oku

Kategoria do 6 roku

Kategoria do lat 12

Kategoria do 11 lat
Kategoria dol5 lat
Kategoria do 20 lat

Imię i nazwisko instruktora* (tel. kontaktowy, e-maiĄ

Zapotrzebowanie (ilośćmikrofonów, CD, magnetofon, iĘ.)

o ul. St. Leszczyńskiego 42
e-mail :mdk2jordan@poczta.onet.pl

l37 Bydgoszcz

o
o

tel. (52) 373-17-95 o faks (52) 373-17-95
www : www.mdk2.bydgoszcz.pl

Ą

Zespół Tańca Ludowego

lnne formy tańca

Kategoria do 6 roku

Kategoria do 6 roku

Kategoria do 12lat

Kategoriado

ll

lat

Kategoria dol5 lat
Kategoria do 20 lat
lmię i nazwisko instruktora* (tel. kontaktowy, e-maiĄ

Zapotrzebowanie (ilośćmikrofonów, CD, magnetofon, iĘ.)

85-137 Bydgoszcz o ul. St. Leszczyńskiego 42
e-mail :mdk2j or dan@poczta.onet.pl

a
o

tel. (52) 373-17-95 o faks (52)373-17-9s
www : www.mdk2.bydgoszcz.pl

