
 

„Kocham taniec” – regionalny konkurs tańca dla dzieci i młodzieży - 

Wytańczyć wolność” 
 

 

 

Regulamin konkursu 

 

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA  KONKURSU 
 

1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

2. Wyrażenie emocji poprzez taniec. 

3. Kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia poprzez sztukę. 

4. „Kocham taniec – regionalny konkurs tańca dla dzieci i młodzieży- edycja Wytańczyć wolność” 

organizowany jest w ramach miejskich obchodów jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

 

II. ORGANIZATORZY 
 

Organizator: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 4. 

Patronat: 

Rafał Adamczyk Burmistrz Miasta Sławkowa 

Ks. Bp Grzegorz Kaszak Ordynariusz Sosnowiecki  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

Termin:  

26 października 2018 r., 

Miejsce:  

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie (hala sportowa) 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

średnie, placówki oświatowe, świetlice środowiskowe oraz ośrodki kultury. 

2. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

 

I kat. – 7 – 10 lat 

II kat. – 11 – 14 lat 

III kat. – 15 plus 

 

3.Wiek większości grupy- ¾ – decyduje o przydziale do danej kategorii wiekowej. Opiekun grupy 

powinien posiadać listę tancerzy wraz z datami urodzenia i okazać ją organizatorowi. 

4.Opiekun grupy lub placówka przysyła wypełnione karty zgłoszeń na adres organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2018 r. 

5. Zespoły przygotowują jedną prezentację taneczną nie przekraczającą 6 minut. 

6. Uczestnicy prezentują się w dowolnej technice tańca, wykorzystując, np., symbole patriotyczne, 

muzykę, strój aby oddać charakter występu. 



 

V. KRYTERIA OCENY 
 

1. Występy oceniać będzie komisja powołana przez organizatora. 

2. Przy ocenianiu komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 

 zgodność muzyki z przekazem tanecznym, 

 dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 sposób przekazania treści, forma i pomysłowość. 

 

3. Nagrody przyznane zostaną we wszystkich kategoriach wiekowych za I, II i III miejsca oraz 

ewentualne wyróżnienia według wskazań komisji. Zespoły, które zajmą pierwsze miejsca w każdej 

kategorii będą miały możliwość prezentacji zwycięskiego występu na scenie w Rynku w 

Sławkowie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10 listopada 2018 r. 

4. Wyniki będą ogłoszone po zakończeniu konkursu. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na koszt własny oraz ubezpieczają się we własnym zakresie. 

2. Podkład muzyczny powinien być przygotowany na płycie CD oraz na pendrivie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagrania podkładu muzycznego. 

4. Uczestnicy poprzez zgłoszenie jednocześnie wyrażają zgodę na dokumentowanie i 

rozpowszechnianie ich twórczości. 

5. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu: Marta Rus tel. 607843819. 

6. Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdują się na stronie: www.zs.slawkow.pl. Wypełnione karty 

zgłoszeń prosimy przesłać na email:zs@zs.slawkow.pl. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie 

imprezy. 

8. Ramowy program konkursu: 

 godz. 9:00 – 10:00 – potwierdzenie udziału, próby parkietu oraz sprawdzenie nagrań. 

 godz. 10:00 – rozpoczęcie  prezentacji konkursowych w poszczególnych kategoriach. 

 godz.13:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, szczególnie w ramowym programie, 

który będzie ostatecznie ustalony na dzień przed konkursem t.j. 25 października i opublikowany na 

stronie internetowej organizatora. 

 

10. Zgłoszenia należy kierować na adres: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 

41-260 Sławków, ul. Władysława Sikorskiego 4 

www.zs.slawkow.pl, email: zs@zs.slawkow.pl  

 

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA W SŁAWKOWIE :) 

http://www.zs.slawkow.pl/
http://www.zs.slawkow.pl/

