I OTWARTE ZAWODY TANECZNE W OLEŚNICY
BATTLE DAY
I. Termin i miejsce imprezy:
1. Termin – 29 kwietnia (sobota), od godziny 10.00.
2. Miejsce imprezy – sala widowiskowa Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy ul.
Jana Kochanowskiego 4.
3. Organizatorzy: ARKO Fitness&Taniec s.c.
Fundacja Tomek i Tola
Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy
Osoba do kontaktu: Magdalena Kopecka, biuro@ko-ma.pl, tel. 660 780 692
II. Cele zawodów i uczestnicy.
Zawody taneczne skierowane są do dzieci i młodzieży do 16 roku życia, których
pasją jest taniec. Celem imprezy jest przede wszystkim propagowanie tańca jako
formy spędzania czasu aktywnie i zdrowo, porównanie umiejętności formacji
tanecznych z różnych stylów, propagowanie gry fair play wśród uczestników oraz
integracja tancerzy. Celem posrednim jest pokazanie Oleśnicy jako miejsca
aktywnego spędzania czasu.
III. REGULAMIN:
1. Style taneczne
Styl taneczny jest dowolny w każdej kategorii .
2. Kategorie wiekowe:
W zawodach biorą udział tylko formacje. Liczebność formacji: od 3 do 25 osób.
Kategorie wiekowe:
A. Formacje do 11 roku zycia.
B. Formacje od 12 do 19 roku życia.
O przyporządkowaniu do danej kategorii decyduje większość uczestników w danym
wieku w jednej formacji.
3. Prezentacje
Czas prezentacji do 4 minut- przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas

prezentacji. Każda z formacji może zaprezentować jeden występ. W przypadku
przynależenia jednego tancerza do dwóch i więcej formacji, za kolejne wystepy jako
uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 10zł.
Muzykę należy przesłac drogą mailową wraz ze zgłoszeniem opisaną wg klucza:
1. nazwa instytucji delegującej.
2. Nazwa formacji
oraz posiadać zapasową wersję na nosniku USB w dniu zawodów.
Uwaga! Organizator zezwala na wykorzystanie w prezentacjach tylko takich elementów
akrobatycznych, które nie stanowią zagrozenia dla zdrowia tancerzy.
IV. Kryteria oceny
- choreografia i technika tańca
- pomysłowość i estetyka
- dobór kostiumów i muzyki
- ogólny wyraz artystyczny
Skład Sędziowski: Nikita Wasilewicz, Małgorzata Konat, Piotr Marciszewski, Ewa
Bielak, Beata Tyborowska
V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia na adres:
biuro@ko-ma.pl czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa, do dnia 20 kwietnia 2017
roku.
2. Do dnia 24 kwietnia zostana opublikowane listy z kolejnością prezentacji na
stronie ako-centrumtanca.pl.
3. Opłata startowa wynosi 25 zł od uczestnika. W przypadku przynależenia
jednego tancerza do dwóch i więcej formacji, za kolejne wystepy jako uczestnik
uiszcza opłatę w wysokości 10zł. Płatnośc przelewem na konto :
17 1090 2415 0000 0001 2979 8869 do dnia 25 kwietnia. Brak opłaty startowej do
dnia 25 kwietnia dyskwalifikuje uczestników.
4. Ze względu na ograniczoną ilość czasu organizator zastrzega sobie prawo do
wczesniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
VI. Sprawy organizacyjne
1. Informacji na temat regulaminu udziela: Magdalena Kopecka tel 660 780 692,
biuro@ko-ma.pl
2. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegujacej.
3. Dojazd uczestników jest na koszt własny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w

garderobach.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji video oraz fotografowania
turnieju w celach reklamowych.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie lub spornych decyduje Kierownik Turnieju
– Arkadiusz Pasiak. Decyzje Kierownika turnieju są nieodwołalne.
7. Ramowy harmonogram turnieju ukaże się na stronach:www.arko-centrumtanca.pl
oraz www.bifk.info.
8. Wejściówki dla widowni będą w cenie 10 zł będą do nabycia od dnia 20 kwietnia.
9. Udział w zawodach jest równoznaczny z przyjęciem regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w celach reklamowych.
.

