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OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
43-190 Mikołów; ul. Karola Miarki 9  

tel. 32/ 226-05-11; 881 930 293  

www.oppmikolow.pl    

e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 
 

 

 

 

 

 

VII Wojewódzka 
Gala Taneczna 

 

 
Regulamin 

 
Organizator:  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

 

Termin:  
6 kwietnia 2019 r. (sobota), godz. 10.00 
 
 

Miejsce:  
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1a  
 
 
Cel imprezy: 

 

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. 

 

http://www.oppmikolow.pl/
mailto:ognisko@oppmikolow.pl
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Uczestnicy: 
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. 
 

Kategorie wiekowe:  
a) zespoły od 9 do 11 lat 
b) zespoły od 12 do 15 lat 
c) zespoły powyżej 15 lat 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 2/3 członków zespołu.  
 

Kategorie taneczne: 
a) jazz dance (choreografie oparte na technice tańca jazzowego, klasycznego, współczesnego, 

modern) 
b) show dance (choreografie wykorzystujące wiele technik tanecznych, miniatura taneczna, 

widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, disco dance) 

c) street dance (choreografie oparte na technice tańca hip - hop, breakdance, locking, popping, itp.) 

 
W przypadku niewłaściwego doboru kategorii komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do jej zmiany. 

 

Warunki uczestnictwa:  
1. Wypełnioną kartę zgłoszenia (osobna karta dla każdego zespołu) należy przesłać drogą elektroniczną  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. (piątek) na podany adres e-mail: 
ognisko@oppmikolow.pl.  

2. Za każdy zespół, który weźmie udział w Gali opłata startowa wynosi 80 zł. Po otrzymaniu 
potwierdzenia przyjęcia zespołu na konkurs należy najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r. (piątek) 
dokonać wpłaty na konto organizatora (rachunek będzie można odebrać w dniu konkursu).  

 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 
43 - 190 Mikołów, ul. K. Miarki 9, 

Mikołowski Bank Spółdzielczy: 29 8436 0003 0000 0026 7846 0001 
z dopiskiem 

„VII Wojewódzka Gala Taneczna, nazwa zespołu” 
 
Jeżeli zespół nie dokona wpłaty w terminie, zostaje skreślony z listy uczestników. W przypadku 
rezygnacji z Gali opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
3. W każdej kategorii wiekowo - tanecznej może zaprezentować się maksymalnie 10 zespołów.  

O udziale w Gali decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator po otrzymaniu 10 zgłoszeń w danej 
kategorii wiekowo - tanecznej, przed ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń, ma prawo wcześniej 
zamknąć listę startową.  

4. Zespoły zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.  
 

Muzyka: 
- Uczestnicy tańczą przy nagraniach własnych (płyta CD Audio lub pendrive), które przed występem 

opisane należy dostarczyć akustykowi. 
- Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
- Prezentowany podkład muzyczny nie może zawierać wulgaryzmów. 
- Za nagranie utworu i jego jakość odpowiada instruktor zespołu (każdy zespół powinien posiadać 

dodatkową kopię utworu).  

 

Jury: 
W skład trzyosobowej komisji sędziowskiej wchodzą specjaliści z różnych technik tańca.  
Oceny jury są tajne, a werdykt niepodważalny i ostateczny.   

mailto:ognisko@oppmikolow.pl
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Kryteria oceny: 
- technika taneczna, 
- opracowanie choreograficzne, 
- dobór repertuaru i muzyki (dostosowane do wieku i możliwości tancerzy), 
- dobór kostiumów i rekwizytów, 
- ogólny wyraz artystyczny.  

 

Nagrody: 
Organizator zapewnia dla wszystkich zespołów dyplomy, dla laureatów I, II, III miejsca i wyróżnienia  

w każdej kategorii wiekowej i tanecznej puchary oraz dyplomy.  

 

Sprawy organizacyjne: 
1. Każdy zespół prezentuje tylko jeden układ taneczny.  

2. Prezentacja odbywa się na powierzchni tanecznej o wymiarach 9 x 11 m przy białym oświetleniu.  

3. Potwierdzenie obecności powinno nastąpić co najmniej 30 minut przed planowanym występem. 

4. Po prezentacji zespołu na scenie grupa niezwłocznie zabiera swoje rzeczy z szatni i zajmuje miejsce 

na widowni.   

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

6. Zespoły przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.  

7. Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Jurorzy  

9. i organizatorzy mają prawo sprawdzić wiek dziecka.   

10. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu każdej kategorii wiekowej.  

11. Uczestnik konkursu może być członkiem tylko jednego zespołu. 

12. Instruktor nie może być jednocześnie tancerzem danego zespołu.  

13. Skład zespołu nie może być mniejszy niż 7 osób.  

14. Do konkursu nie dopuszcza się prezentacji wykorzystywanych w poprzednich edycjach.  

15. Uczestnicy muszą tańczyć w obuwiu, które nie niszczy parkietu lub tańczą na boso. 

16. Zabrania się używania rekwizytów, substancji,  które mogą stwarzać zagrożenie dla uczestników lub 

zabrudzić, czy uszkodzić parkiet. 

17. Zespoły prezentujące elementy gimnastyki artystycznej są zobowiązane do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 

18. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator ma prawo połączyć kategorie taneczne.  

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

20. Instruktorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo swoich 

podopiecznych w trakcie trwania Gali oraz za ewentualne straty materialne. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu. 

22. Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników. 

23. 20. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie MOSiR. 

24. Instruktorzy potwierdzają na karcie zgłoszenia brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału   

25. w Gali podpisując stosowne oświadczenie. 

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

popularyzatorskich. 

27. Zgłoszenie uczestników do konkursu wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych   

28. i wykorzystanie ich wizerunku.   

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

 

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

 

Tydzień przez planowaną Galą instytucje delegujące oraz instruktorzy otrzymają drogą elektroniczną 

szczegółowy harmonogram występów. 

 

Wszelkich informacji na temat VII Wojewódzkiej Gali Tanecznej udzielą organizatorzy:  

Angelina Pietraszek: 661 - 867 - 160; Kinga Jendrysik: 668 - 125 - 754.  
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KARTA ZGŁOSZENIA 
VII WOJEWÓDZKA GALA TANECZNA 

Mikołów, 6 kwietnia 2019 r. 

 
1. NAZWA ZESPOŁU:…………………………………………………………………………………... 

  

2. KATEGORIA WIEKOWA:…………………………………………………………………………... 

  

3. KATEGORIA TANECZNA:………………………………………………………………………….. 

 

4. ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE:…………………………………………………………………………. 

  

5. PLACÓWKA DELEGUJĄCA (NAZWA PLACÓWKI, ADRES, TELEFON, E-MAIL):  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.  IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA:……………………………………………………………… 

 

TELEFON……………………….. E-MAIL: …………………………………………………………… 

  

7. IMIĘ I NAZWISKO CHOREOGRAFA:…………………………………………………………….. 

  

8. TYTUŁ I CZAS PREZENTACJI:…………………………………………………………………… 

 

9. POTRZEBY TECHNICZNE: ………………………………………………………………………...  

 

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

 

10. DANE DO FAKTURY  (NAZWA PLACÓWKI, ADRES, NIP)  
  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że tancerze uczestniczący w VII Wojewódzkiej Gali Tanecznej nie mają żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w imprezie. Zapoznałem/am się z Regulaminem Gali i przyjmuję go do wiadomości oraz 

stosowania.  

2. Wyrażam zgodę na  zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, a także prezentację wizerunku uczestników 

biorących udział w VII Wojewódzkiej Gali Tanecznej w Mikołowie na stronie  www.oppmikolow.pl oraz  

w mediach publicznych, w tym na użytkowanych przez placówkę platformie społecznościowej (Facebook),  

a także w organie prowadzącym placówkę. 

 

Informuję, że wyrażoną zgodę ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkować 

zaprzestaniem dalszego przetwarzania danych określonych niniejszą zgodą. Wycofanie zgody nie wpływa  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. 
 
Podstawa prawna: Art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) 

 

 

 

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

pieczątka placówki delegującej        podpis instruktora 

http://www.oppmikolow.pl/

