ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27,
85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81
TERMIN I MIEJSCE
5. grudzień 2020, sala sportowa Pałacu Młodzieży
ul. Jagiellońska 27, 85-092 BYDGOSZCZ
CELE I ZAŁOŻENIA:
 stworzenie możliwości prezentacji dorobku
artystycznego dziecięcych i młodzieżowych
zespołów tanecznych,
 popularyzacja amatorskiego ruchu
artystycznego,
 rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 integracja środowiska tanecznego,
 wymiana doświadczeń,
 konfrontacje zespołów tanecznych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCA
„TANECZNE MIRAŻE”
BYDGOSZCZ, 2020

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział:
 Zespoły taneczne prezentujące miniatury,
inscenizacje, etiudy w oparciu o techniki
taneczne: jazz, taniec współczesny, modern
(wspólna kategoria taneczna) w kategoriach





wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej
16 lat.
Soliści prezentujący choreografie w oparciu
o techniki: jazz, taniec współczesny, modern
(wspólna kategoria taneczna) w kategoriach
wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej
16 lat.
Duety prezentujące choreografie w oparciu
o techniki: jazz, taniec współczesny, modern
(wspólna kategoria taneczna) w kategoriach
wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej
16 lat.

Uwaga!
Zespoły taneczne:
– dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej
granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20%
liczebności zespołu.
– Każdy uczestnik może być członkiem jednego
zespołu w danej kategorii.
– Wiek uczestników określa się rocznikiem
tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2009, kategoria
12- 15 lat – roczniki od 2008 do 2005, powyżej
16 lat – roczniki od 2004.

– Klub taneczny, placówka zgłaszająca udział
zespołów w konkursie może zgłosić - w każdej
kategorii wiekowej - maksymalnie 2 solistów oraz
maksymalnie 2 duety
PREZENTACJE
 Zespoły taneczne mogą prezentować jedną
choreografię taneczną do muzyki własnej
o czasie nie przekraczającym 4 min.
 Soliści i duety – mogą prezentować
choreografię taneczną do muzyki własnej
o czasie prezentacji do 1,15 min.
 Wymiary parkietu 10x11 m.
ZASADY UCZESTNICTWA
Przesłanie do dnia 20. listopada 2020 r.
wypełnionej w formie elektronicznej Karty
Zgłoszenia (załącznik – karta zgłoszenia) na adres:
wikapi@vp.pl.
Do dnia 23 listopada 2020 r. dokonanie opłaty
akredytacyjnej w wysokości 160 zł od zespołu oraz
25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto:
Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne
Miraże”.

Uwaga! Brak opłaty w terminie powoduje
anulowanie zgłoszenia w konkursie.
OCENA I NAGRODY
 Organizator powołuje profesjonalne jury.
 W poszczególnych kategoriach zostaną
przyznane nagrody oraz wyróżnienia.
PRZEBIEG KONKURSU
 Zespoły przyjeżdżają w dniu 5. grudnia 2020 r.
 Rejestracja w godz. 8.oo – 10.oo.
 Prezentacje konkursowe od godz. 10.oo
Prosimy o zabranie muzyki na pendrive
w pliku mp3.
 Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród będzie
odbywać się pomiędzy poszczególnymi
kategoriami wiekowymi.
KONTAKT
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo
pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail:
wikapi@vp.pl.

Uwaga!
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje
kolejność nadesłania zgłoszenia.
UWAGI KOŃCOWE:
– Przy rejestracji należy posiadać wypełnione
oświadczenia COVID-19 wszystkich zgłoszonych
tancerzy, trenerów i opiekunów.
– Istnieje możliwość rejestracji w późniejszych
godzinach po uprzednim uprzedzeniu Organizatora.
– Należy pamiętać, że tancerz musi być przygotowany
do zawodów na godzinę przed startem.
 Rachunki będą wystawiane po wcześniejszej
informacji mailowej (należy podać dane do
rachunku) i odesłane mailowo lub tradycyjnie pocztą
na wskazany adres. Zespoły przyjeżdżają na
konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć
na czas podróży i pobytu na imprezie.
 Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę
opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo
uczestników.













Przypomina się o konieczności posiadania
legitymacji szkolnych lub innego dokumentu przez
uczestników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
programu imprezy oraz kategorii wiekowych
w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby
zespołów, solistów, duetów.
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator
zastrzega prawo do połączenia kategorii tanecznej
i wiekowej, lub odwołania kategorii.
Klub, tancerz ma prawo do wycofania się z
rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się z
zawodów nie powoduje zwrotu wpłaconej opłaty
startowej.
Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP
i PPOŻ.
Udział w zawodach równoznaczny jest z
wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej
zgody na rejestrację video, telewizyjną i foto
wszystkich prezentacji tanecznych.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione
na terenie miejsca imprezy.
Za wszelkie szkody powstałe w szatniach, salach
obciążony zostanie zespół , który z niej korzystał.

Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i
kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga
organizator imprezy.
Serdecznie zapraszamy!!!

