
II GALA TANECZNA  POWIATU  
MIKOŁOWSKIEGO 

 
GALA JEST PRZEGLĄDEM PRACY 

TANECZNYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 
 
ORGANIZATOR: 

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

tel./fax. 32/ 226 - 05 - 11 
 

TERMIN: 
16 czerwiec  2012 r. godz. 16.00 

 
MIEJSCE: 

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE ul. Rynek 19 
 
CEL:  

 Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku  
 Prezentacja i konfrontacja dokonań twórczych artystycznych zespołów 

tanecznych 
 Inspiracja do stałego doskonalenia form wyrazu artystycznego 
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej 
 Wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami i instruktorami 
 Kształtowanie i rozwój zainteresowań młodzieży 

 
RAMOWY PROGRAM GALI: 

Zostanie przesłany po zamknięciu list startowych oraz opublikowany 
na stronie internetowej www.oppmikolow.pl 

 
UCZESTNICY GALI: 

1. Uczestnikami gali  mogą być artystyczne zespoły taneczne reprezentujące: 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, zespoły działające przy 
ośrodkach kultury, placówkach wychowania pozaszkolnego, itp. 

2. Zespoły będą podzielone na trzy kategorie wiekowe. O przynależności 
do danej kategorii będzie decydować wiek tancerzy.   

3. Skład zespołu nie może być mniejszy niż 4 osoby. 
4. Każdy zespół chcący wziąć udział w festiwalu ma obowiązek wysłać 

w terminie określonym przez organizatora karty zgłoszenia. 
UWAGA! 

Każda instytucja delegująca zespoły ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę 
grup tanecznych. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do jej ograniczenia 
w przypadku dużej ilości zgłoszeń, tak aby dopuścić do udziału jak największą liczbę 
zespołów reprezentujących różne placówki kulturalno - oświatowe. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 

I kategoria - szkoła podstawowa 
II kategoria - gimnazjum 

III kategoria - szkoły średnie 
   

 
 



W przypadku grup mieszanych wiekowo, o przynależności do danej kategorii 
wiekowej będzie decydować wiek najstarszych tancerek/tancerzy. 
Uwaga! 
W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo 
do połączenia kategorii wiekowych bez informowania zainteresowanych zespołów. 

 
   

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. Zespoły mogą prezentować jeden układ taneczny 
2. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut 
3. Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych podkładów muzycznych 
4. W Gali mogą uczestniczyć zespoły prezentujące dowolne techniki taneczne 
5. Nagrania muzyczne powinny być przygotowane na nośnikach CD – jedno 

nagranie na płycie. 
 
KRYTERIA OCENY: 

 zgodność muzyki z przekazem tanecznym 
 technika taneczna 
 opracowanie choreograficzne 
 pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki 
 ogólny wyraz artystyczny 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 Zgłoszenia pisemne  przesłane  do dnia   04. 06. 2012 r. 

     - na adres organizatora:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
     ul. K. Miarki 9 
     43 - 190 Mikołów 
    - numer kontaktowy: 32/ 226 - 05 - 11 
    - e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 
 

INNE WAŻNE INFORMACJE:  
1. Potwierdzenie obecności powinno nastąpić na 30 min przed rozpoczęciem 

gali 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w garderobach. 
4. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 
5. Opiekunowie odnośnym poświadczeniem na karcie zgłoszeń potwierdzają 

brak przeciwwskazań  lekarskich do udziału w gali, zgłoszonych tancerzy. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania gali 

w celach popularyzatorskich  
7. W  sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie  lub  spornych  decyduje 

Kierownik  Gali. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt 

programu w zależności od sytuacji. 
9. Decyzje Kierownika Gali są nieodwołalne. 

 
PODCZAS GALI DZIAŁAJĄ: 
Organizator 
Kierownik Gali 
Komisja sędziowska 



NAGRODY: 
- Organizatorzy zapewniają dla wszystkich zespołów gali okolicznościowe dyplomy. 
- Dla najlepszych zespołów  - puchary. 
 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 

605560647 - Wojciech Baranowicz - kierownik gali                           
 
 
 

                                     Z tanecznym pozdrowieniem 
                                           Kierownik Gali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA   ZGŁOSZENIA 
 

Nazwa klubu/instytucja delegująca: .......................................................................................................... 

Adres, tel./fax., e-mail: .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

Trener/opiekun: ......................................................................................................................................... 

Formacja (nazwa), czas trwania prezentacji: ………………………………………...................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

Lp. Imię i nazwisko tancerza Data urodzenia Kategoria wiekowa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 Trenerzy   

1.    

2    

 Tancerze rezerwowi   

1.    

2.    

3.    
 

Oświadczamy że: 
- wymienieni wyżej tancerze nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju tanecznym. 
- zapoznaliśmy się z Regulaminem Turnieju oraz przyjmujemy go do wiadomości i stosowania. 
 
.......................................................         ............................................................. 
          podpis / pieczątka trenera grupy              pieczątka klubu / instytucji delegującej 


