KONKURS TANECZNY
Z PRZYTUPEM – POLSKIE TAŃCE NARODOWE
REGULAMIN
1. Organizator Konkursu:
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul.Zamkowa1, 32-600 Oświęcim
2. Miejsce i termin imprezy:
 Przesłuchania uczestników: 09.04.2018 (w przypadku większej ilości zgłoszeń
ustalony zostanie dodatkowy dzień przesłuchań);
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul.Zamkowa1, 32-600 Oświęcim
 Prezentacja laureatów: 06 maja 2018 r. godzina 10.00; Rynek Główny Oświęcim.
3. Cel konkursu:
 popularyzowanie historii i dziedzictwa kulturowego,
 rozwijanie świadomości i wrażliwość historycznej,
 zainteresowanie tradycją i obyczajami,
 wzbogacanie osobowości dzieci poprzez kreatywność i edukację sceniczną,
 inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych form pracy artystycznej,
 popularyzowanie sztuki tańca wśród najmłodszych.
4. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych i szkół podstawowych. Konkurs
zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach wiekowych: I kat. przedszkola, II kat. klasy
1-3, III kat. klasy 4-7 szkół podstawowych.
2. Konkurs jest przeznaczony dla nieprofesjonalnych grup tanecznych ze szkół
podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu oświęcimskiego.
3. Zespół musi liczyć przynajmniej 6 osób.
4. Podczas występu Wykonawcy mogą
korzystać z własnego akompaniamentu,
podkładów muzycznych (informacje należy zawrzeć w karcie zgłoszenia).
5. Uczestnicy powinni zgłosić jeden taniec narodowy wybrany z pięciu
wyszczególnionych przez Organizatora: krakowiak, polonez, mazur, oberek czy
kujawiak.
6. Czas prezentacji tanecznej jest ograniczony: minimalny - 3 minuty, czas maksymalny 5 minut.
7. Po rejestracji grupy Jury przedstawi kategorie, w których będą występować uczestnicy.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wystąpienie laureatów na scenie
podczas IX Jarmarku Kasztelańskiego, 06 maja 2018 r., godz. 10.00.
5. Terminy i miejsce:

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do dnia 3 kwietnia 2018 r. na adres: Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, tel. (33) 842 44 27; email:
kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl
2. Zgłoszenie można przysłać pocztą elektroniczną lub listownie. Obowiązuje termin
wpłynięcia zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia w załączniku).
3. Miejsce przesłuchań: Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul. Zamkowa 1, 32-600
Oświęcim, 9 kwietnia 2018 r.; godz. 9.00 – 15.00 (w przypadku większej ilości zgłoszeń
ustalony zostanie dodatkowy dzień przesłuchań).
4. Prezentacja laureatów konkursu odbędzie się na Rynku Głównym w Oświęcimiu
podczas trwania IX Jarmarku Kasztelańskiego; 06 maja 2018 r.; godzina 10.00.
Występują uczestnicy zakwalifikowani przez Jury.

6. Kryteria oceny, nagrody:
1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać


nowatorskie opracowanie układu choreograficznego,



dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów,



technikę wykonania,



dobór repertuaru uwzględniający wiek i możliwości taneczne uczestników,



ogólny wyraz estetyczno-artystyczny.

2. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody dla najlepszych grup tanecznych w
kategoriach
wg decyzji Jury.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Uwagi końcowe:
1.

Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie.

2.
3.

Koszty dojazdu, pobytu, pokrywają Uczestnicy.
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne prawo Organizatora do
rejestracji prezentowanych scen tanecznych w dowolnej technice zapisu i
wykorzystanie zarejestrowanego materiału.
Uczestnictwo w Konkursie wymaga potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez
Organizatora.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.
Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody do wykorzystania zdjęć
grupy tanecznej na potrzeby reklamy Konkursu np. poprzez ich publikację w mediach
lokalnych, na stronie internetowej muzeum, Facebooku i prasie.

4.

5.
6.

7.

8.

Adres Organizatora:
Muzeum Zamek w Oświęcimiu, ul.Zamkowa1, 32-600 Oświęcim
mail: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl, tel. 33 842 44 27

