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VI WOJEWÓDZKA GALA TANECZNA 
 

 

 

GALA JEST PRZEGLĄDEM PRACY TANECZNYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

 

Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. K. Miarki 9, 43-190 Mikołów, 

tel./fax. 32/ 226 - 05 - 11, e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 

 

Termin: 10 marzec 2018 r. (sobota), godz. 10.00 

Miejsce: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie,  

ul. Bandurskiego  1a  

Cel: 

1. Popularyzacja tańca, jako formy aktywnego wypoczynku 

2. Prezentacja i konfrontacja dokonań artystycznych zespołów tanecznych 

3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej 

4. Doskonalenie warsztatu artystycznego, wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie 

prezentowanych programów między instruktorami, choreografami i tancerzami 

5. Kształtowanie i rozwój zainteresowań młodzieży 

6. Integracja środowiska tanecznego 

 

Uczestnicy Gali: 

1. Uczestnikami Gali mogą być artystyczne zespoły taneczne reprezentujące: szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły średnie, zespoły działające przy ośrodkach kultury, placówkach wychowania 

pozaszkolnego, prywatnych szkołach tańca, itp. 

2. Skład zespołu nie może być mniejszy niż 6 osób. 

3.  Każdy zespół chcący wziąć udział w Gali ma obowiązek wysłać kartę zgłoszenia w terminie 

określonym przez organizatora. Zespoły zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do 

konkursu. 

4. Zespoły będą podzielone na 3 kategorie wiekowe. O przynależności do danej kategorii wiekowej 

powinna decydować średnia wieku tancerzy.   

Kategorie wiekowe: 

I kategoria: zespoły w wieku 9 - 11 lat 

II kategoria: zespoły w wieku 12 - 15 lat 

III kategoria: zespoły w wieku powyżej 16 lat 
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Zasady uczestnictwa: 

1. Zespoły mogą zaprezentować jeden układ taneczny. 

2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

3. Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych utworów muzycznych.  

4. Nagrania muzyczne powinny być przygotowane na nośnikach CD lub pendrive. 

5. Uczestnicy biorący udział w Gali mogą reprezentować różne style taneczne. 

6. Prezentowany podkład muzyczny nie może zawierać wulgaryzmów. 

7. Instruktor i choreograf nie może być jednocześnie tancerzem danego zespołu.  

8. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 16 lutego 2018 r. (piątek) na adres 

organizatora. 

9. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zespołu na Galę należy najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. 

(środa) dokonać wpłaty na konto organizatora. 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 

43 - 190 Mikołów, ul. K. Miarki 9, tel./fax. 32/ 226 - 05 - 11 

           e-mail: ognisko@oppmikolow.pl  

ING Bank Śląski: 53 1050 1634 1000 0022 9072 6278 

z dopiskiem „VI Wojewódzka Gala Taneczna, nazwa zespołu” 

10. Za każdy zespół, który weźmie udział w Gali opłata startowa wynosi 80 zł. (rachunek będzie 

można odebrać w dniu konkursu). Jeżeli zespół nie dokona wpłaty w terminie, zostaje skreślony  

z listy uczestników. W przypadku rezygnacji z Gali opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

 

UWAGA! 

1. W każdej kategorii może zaprezentować się maksymalnie 25 zespołów.  

2. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Każda instytucja delegująca zespoły ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę grup tanecznych. 

4. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w Gali organizator zastrzega sobie prawo  

do ograniczenia ilości zespołów reprezentujących placówkę do 3, by dopuścić do udziału  

jak największą liczbę zespołów działających w różnych placówkach kulturalno - oświatowych. 

5. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii 

wiekowych bez wcześniejszego informowania zainteresowanych zespołów. 

6. Potwierdzenie obecności powinno nastąpić najpóźniej na godzinę przed planowanym występem. 

7. Po prezentacji zespołu  na scenie grupa niezwłocznie zabiera swoje rzeczy z szatni  

i zajmuje miejsce na widowni. 

 

8. Organizator zobowiązuje się do powołania komisji sędziowskiej, która oceniać będzie: zgodność 

muzyki z przekazem tanecznym, technikę taneczną, opracowanie choreograficzne, pomysłowość, 

estetykę, dobór kostiumów i muzyki, ogólny wyraz artystyczny. 
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9. Organizator przyznaje wszystkim startującym zespołom pamiątkowe dyplomy. 

10. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca I, II, III oraz wyróżnienia specjalne I, II i III 

stopnia 

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.  

12. Tydzień przez planowaną Galą instytucje delegujące otrzymają szczegółowy harmonogram 

występów. 

13. Ze względu na dużą liczbę uczestników należy stosować się do harmonogramu korzystania  

z garderob (wejście do garderoby na 45 minut przed występem). 

14. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej. 

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.  

16. Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opiekun ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie lub na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.  

18. Opiekunowie potwierdzają na karcie zgłoszenia brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w Gali podpisując stosowne oświadczenie. 

19. Organizator zapewnia powierzchnię taneczną o wymiarach 9 x 11 m. 

20. Organizator zapewnia zespołom biorącym udział w Gali opiekę medyczną. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania Gali w celach 

popularyzatorskich. 

22. Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym, białym oświetleniu. 

23. Zabrania się używania ognia, dymów, efektów pirotechnicznych.  

24. Do festiwalu nie dopuszcza się prezentacji wykorzystywanych w poprzednich edycjach.  

25. Zgłoszenie uczestnika do konkursu wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

i wykorzystanie jego wizerunku.  

26. W sprawach nie ujętych w regulaminie bądź sytuacjach spornych decyduje organizator. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do programu w zależności od sytuacji. 

 

Wszelkich informacji na temat VI Wojewódzkiej Gali Tanecznej udzielą organizatorzy: 

Angelina Pietraszek: 661 - 867 - 160 

Agnieszka Spyra: 502 - 978 - 906 
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KARTA ZGŁOSZENIA VI WOJEWÓDZKA GALA TANECZNA 

1. Nazwa klubu/ instytucja delegująca ………………………………………………………........................................ 
 

2. Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Kategoria wiekowa /proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię znakiem „X”/ 

I KATEGORIA: zespoły w wieku 9 - 11 lat         …… 

II KATEGORIA: zespoły w wieku 12 - 15 lat    ….... 

III KATEGORIA: zespoły w wieku powyżej 16 lat   …… 
 

4. Łączna ilość osób  ………………………………………………………………………….......................................... 
 

5. Informacje o choreografii /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/  
 

Tytuł:   .........................................….......................................................................................................... 
 

Rodzaj tańca:  ....................................................................................................................................................... 
 

Choreograf:  ....................................................................................................................................................... 
 

Czas trwania:  ....................................................................................................................................................... 
 

Realizacyjne potrzeby  ........................................................................................................................................................ 
 

6. Dane do kontaktu /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/  
 

Nazwa placówki:  ………………………………………………………………………………............................... 
 

Adres:    ....................................................................................................................................................... 
 

Telefon:  ....................................................................................................................................................... 
 

E-mail:             ......................................................................................................................................................... 
 

7.Dane do faktury /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/  
 

Nazwa placówki:  ………………………………………………………………………………............................... 
 

Adres:    ....................................................................................................................................................... 
 

NIP   …………………………………………………………………………………………………... 
 

8. Instruktor/opiekun /proszę kompletnie wypełnić drukowanymi literami/ :imię i nazwisko, telefon, email  
 

…………………………………………………………………………………………...................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

Tancerze uczestniczący w VI Wojewódzkiej Gali Tanecznej nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w turnieju. Zapoznałem/ am się z Regulaminem Gali i przyjmuję go do wiadomości oraz stosowania. 

 

     miejscowość, data              podpis trenera/opiekuna           


