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II Powiatowy Konkurs Taneczny  

on - line 

 
 
 
 

Cele konkursu: 

 
1. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań tanecznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

z powiatu mikołowskiego.  

2. Prezentowanie umiejętności tanecznych.  

3. Popularyzacja tańca jako forma aktywnego wypoczynku. 

4. Zachęcanie do aktywności twórczej i poznawczej. 

5. Motywowanie do dalszego pogłębiania wiedzy i umiejętności.  

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

7. Integracja społeczeństwa powiatu mikołowskiego.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.oppmikolow.pl/
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REGULAMIN KONKURSU 
 
Organizator:  
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - mgr Angelina Pietraszek 

 

1. Konkurs odbywa się w formie on - line.  

 

2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli z powiatu 

mikołowskiego.  

 

3. Uczestnicy występują solo lub w kategorii rodzinnej.  

 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach (bez podziału na style 

taneczne): 

 

a) kategoria soliści 

 

 wiek 7 - 11 lat 

 wiek 12 - 16 lat 

 powyżej 17 lat 

 

b) kategoria rodzinna, np. rodzeństwo, dziecko/dzieci + rodzic/prawny opiekun. 

(liczy się średni wiek dzieci lub wiek dziecka, jeśli występuje  

z rodzicem/prawnym opiekunem) 

 

 do 8 lat 

 od 9 do 14 lat 

 od 15 lat wzwyż  

 

5. Uczestnicy przygotowują jeden układ taneczny w dowolnym stylu (możliwość łączenia 

stylów) do podkładu muzycznego (nie może zawierać wulgaryzmów). Czas trwania 

prezentacji - od 2 do 5 minut. Możliwe jest wykorzystanie rekwizytów, dekoracji.  

 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania (filmu)  

z wykonaniem układu tanecznego w formacie mp4 (widoczna postać 

uczestnika/uczestników) oraz karty zgłoszenia na adres mailowy konkursu 

ognisko.konkurs@onet.pl do dnia 8 kwietnia (piątek) 2022 roku.  

 

Proszę o potwierdzenie dotarcia maila u organizatora  (Angelina Pietraszek 

661 867 160). Do konkursu będą przyjmowane tylko pełne zgłoszenia. Osoby 

zgłoszone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do przeglądu tanecznego.  

 

7. W skład trzyosobowej komisji wchodzą nauczyciele, instruktorzy i choreografowie  

z różnych technik tańca. Decyzja komisji jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo  

do nie wyłaniania zwycięzców danego miejsca, jak i przyznawania miejsc ex aequo.  

 

 

mailto:ognisko.konkurs@onet.pl
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8. W ocenie prezentacji jury będzie brać pod uwagę:  

  

 technikę taneczną,  

 opracowanie choreograficzne,  

 interpretację;  

 dobór repertuaru i muzyki (dostosowany do wieku i umiejętności tancerzy); 

 dobór kostiumów i rekwizytów; 

 ogólne wrażenia estetyczne. 

 

9 W konkursie przewidziane są nagrody w następujących kategoriach: 

 

 w kategorii soliści - pierwsze, drugie, trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej; 

 

 w kategorii rodzinnej - pierwsze, drugie, trzecie miejsce w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

10. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział. 

 

11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Mikołowie oraz na Facebooku placówki w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

(poniedziałek) 
 

12.  Ze względu na sytuację epidemiczną organizator poinformuje uczestników o formie 

wręczenia dyplomów i nagród.  

 

13. W przypadku nieodebrania dyplomów i nagród do dnia 31 maja 2022 r. (wtorek) 

będzie skutkować utratą prawa do nich. Nagrody przechodzą na własność organizatora. 

 

 

UWAGI końcowe: 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub odwołania konkursu  

ze względu na niewystarczającą ilość uczestników oraz do ograniczenia przyznanych 

nagród lub przyznania wyróżnienia.  

2. Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu - 

mgr Angelina Pietraszek 661-867-160.  

 

 

o Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację 

wizerunku uczestników na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej, profilu 

Facebook oraz w prasie.  

 

o Udział w konkursie jest równoznaczny w akceptacją regulaminu.  

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE ! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
II POWIATOWY KONKURS TANECZNY  

ON – LINE  
  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników: 

………………………………………………………………………………………………

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

2. Wiek uczestnika/uczestników: 

………………………………………………………………………………………………

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

3. Kategoria wiekowa: 

a) kategoria soliści………………………………………………………………… 

b) kategoria rodzinna……………………………………………………………… 

4. Tytuł i czas prezentacji: 

………………………………………………………………………………………………

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

5. Imię i nazwisko choreografa: 

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

6. Imię i nazwisko oraz telefon nauczyciela/instruktora: 

………………………………………………………………………………………………

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

7. Nazwa, adres i telefon placówki, do której uczęszcza uczestnik: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

8. Dane kontaktowe uczestnika/uczestników: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej 

 

……………………………………………… 


