Przedszkolny Festiwal Tańca – Skakaneczka GOLINA 2020
ORGANIZATORZY : Skakanka.DANCE&FITNESS, Biblioteka Publiczna w Golinie, Hala
widowiskowo-sportowa w Golinie
GŁÓWNY SPONSOR WYDARZENIA : FUNDACJA

ROZWOJU SPOŁECZNO -

GOSPODARCZEGO INNOVA
PATRONAT HONOROWY: Starosty Powiatu Konińskiego oraz Burmistrza Goliny
PATRONAT MEDIALNY : TTR Twoja Telewizja regionalna, TV Wielkopolska
TERMIN : 3 kwietnia 2020 , godzina 10.00
MIEJSCE : Hala widowiskowo-sportowa w Golinie
CEL IMPREZY : popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu dzieci i młodzieży,
wymiana pomysłów między tancerzami, instruktorami, choreografami, nauczycielami, wspólna zabawa
i integracja.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
- Uczestnikami Festiwalu mogą być wyłącznie amatorskie zespoły, grupy działające przy ośrodkach
kultury, szkołach, przedszkolach, klubach tanecznych,świetlicach
- Festiwal ma charakter międzypowiatowy
- Karta zgłoszenia wraz z listą uczestników do pobrania na stronie internetowej,
Skakanka.DANCE&FITNESS
www.skakanka.dance
- Karty zgłoszeniowe, listy uczestników należy przesłać drogą elektroniczną na adres
skakanka.taniec@gmail.com do 27.03.2020, do zgłoszenia prosimy dołączyć zdjęcie
zespołu/grupy tanecznej .
- dodatkowe i bieżące informacje będziemy zamieszczać w wydarzeniu na Facebooku.
- Po przyjęciu zgłoszenia przez Skakanka.DANCE&FITNESS nie będą przyjmowane żadne
zmiany dotyczące kategorii tanecznych.
- w dniu Festiwalu należy potwierdzić udział zespołu w Biurze Organizacyjnym na terenie imprezy
KATEGORIE TANECZNE:
1. BLOK 1 MINIFORMACJE (3-7 tancerzy)
Taniec nowoczesny/ Inne Formy Tańca- muzyka własna
2. BLOK 2 – FORMACJE (8-25 tancerzy)
Taniec nowoczesny/ Inne Formy Tańca- muzyka własna

INFORMACJE TECHNICZNE
- Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę Formacji/ Miniformacji tanecznych, każdy tancerz
może wystąpić tylko w jednej formacji/ miniformacji
- Uczestnicy konkursu oraz publiczność oglądają prezentacje konkursowe na widowni lub w
wydzielonej strefie tancerza
- Udział w festiwalu jest bezpłatny – organizator nie pobiera opłat wpisowych
- zachęcamy do zabrania sztandarów szkół, banerów placówek

OCENA:

Komisja artystyczna oceniające zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru, choreografię, dobór muzyki, technikę wykonania,
dobór i estetykę kostiumów, wartości wychowawcze.
NAGRODY:
- Komisja artystyczna przyzna wszystkim uczestnikom kolejno brązowe, srebrne i złote tytuły wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa. Komisja artystyczna przyzna również dodatkowe
nagrody- Puchar Starosty Powiatu Konińskiego, Nagrodę Grand Prix, Nagrodę Specjalną za
najciekawsze show fwstiwalu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE :
W trakcie Przeglądu działają:
– Komisja Oceniająca
– Biuro Organizacyjne
– Opiekun Techniczny
– Ratownik Medyczny
- STRAŻ POŻARNA
W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętych Regulaminem o ich rozwiązaniu decyduje Organizator.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie
1. Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu
2. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zabrać aktualną legitymację szkolną (jeśli posiadają)
4. Zespoły powinny być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucję delegującą
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach lub na
terenie Hali widowiskowo-sportowej
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie i prezentację ich twórczości (rejestrację
fotograficzną, video oraz TV), a także na udostępnianie materiałów na portalach social media
oraz stronach internetowych organizatorów i stronach patronatu medialnego
7. UWAGA !!! komunikacja internetowa związana z Przedszkolnym Festiwalem Tańca –
Skakaneczka Golina 2020 -Malwina Wojciechowska skakanka.taniec@gmail.com lub
Facebook https://www.facebook.com/skakanka.taniec/ , w razie wątpliwości kontakt
telefoniczny 661-073637

Ramowy program wydarzenia :
8.00-9.30

8.00-9.30

10.00

Przyjazd uczestników , rejestracja w biurze
organizacyjnym, odbiór planu Festiwalu,
odbiór talonów
Próby zespołów na scenie – kolejność
zgodnie ze zgłoszeniem u akustyka
Rozpoczęcie Festiwalu

I część prezentacji BLOK 1
Czas i godziny zależne od ilości zgłoszeń
Przerwa techniczna
/Przerwa na posiłek
II cześć prezentacji BLOK 2

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Zakończenie Festiwalu

