
 

 Ogólnopolski Konkurs Taneczny  

  

Regulamin  

„Rhythm&Style” 

Walce, 16.04.2023 r. 

 

Organizator konkursu:  

Studio Ruchu i Tańca Szok Jastrzębie Zdrój 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 

  

Termin i miejsce konkursu:  16.04.2023r. 

  

Gminny Ośrodek Kultury Walce 

Opolska 23A  

47-344 Walce  

Cel imprezy:  

1. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów 

tanecznych,  

2. Wymiana pomysłów i doświadczeń,  

3. Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i 

wychowawczych, 

4. Integracja środowiska tanecznego.  

Kto może startować:  

Zapraszamy na konkurs tancerzy z całej Polski. 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń na scenie proponujemy  start grupom do 16 osób.  

 

 

 



 

Kategorie wiekowe:  

do 8 lat 

9-10 lat 

11-12 lat 

13-14 lat 

15-16  lat 

pow. 17 lat 

30+ ( bez podziału na kategorie) 

  

Konkurencje taneczne:  

* Modern, taniec współczesny 

* Hip Hop 

*Jazz 

* Show dance 

* Inne 

  

Formy: 

* solo - czas do 2:15 min ( Hip hop ( 1 min)- muzyka organizatora, Show dance, 

modern, jazz, inne – muzyka własna) 

* duety - czas do 2:15 min ( Hip hop ( 1 min)- muzyka organizatora, Show dance, 

modern, jazz, inne – muzyka własna) 

*  mini formacja do 3 min ( W razie zbyt małej liczby zgłoszeń mini formacje będą 

połączone w kategorii z formacjami) – muzyka własna (3-7 osób) 

* formacje – do 5 min (8-16 osób – może być więcej jeżeli instruktor  stwierdzi, iż grupa 

zmieści się na scenie o podanych wymiarach) 

  

 

 

 

 

 



 

Poziomy: 

* początkujący 

* zaawansowany 

Jeżeli zgłosi się zbyt mało  grup w  określonym poziomie organizator zastrzega sobie 

możliwość połączenia kategorii) 

 

Wpisowe: 

* solo 35 zł 

* duety 60 zł 

* formacje 350 zł 

* mini formacja 250 zł 

  

Nagrody: 

W każdej kategorii zostają przyznawane 1, 2 i 3 miejsce , wyróżnienia I, II i III stopnia 

 (w przypadku  tej samej punktacji mogą być przyznawane  dwa 1, 2 i 3 miejsca) 

Organizator zapewnia dla wszystkich zespołów dyplomy, dla laureatów I, II, III miejsca 

w każdej kategorii wiekowej i tanecznej puchary lub medale oraz dyplomy  

  

Ocena i nagrody:  

 Dobór repertuaru i muzyki ( dostosowane do grupy wiekowej zespołu tanecznego),  

 Technika wykonania, 

 Dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, 

 Opracowanie choreograficzne (kompozycja, dramaturgia, oryginalność formy, 

utrzymanie się w charakterze kategorii),  

 Ogólny wyraz artystyczny.  



 

Warunki uczestnictwa:  

 Prawidłowe wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia, muzyki  ( OPIS- 

KATEGORIA TANECZNA/ WIEKOWA/ FORMACJA,DUET,SOLO/ NAZWA GRUPY)  oraz 

Dowodu Wpłaty wpisowego  drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 

31.03.23r.  

W tytule  RS Walce 2023– Nazwa Szkoły tańca ( i ilość  opłaconych  startów np. 

1s, 2 d, 3 mf, 1f )  

  

e-mail: rhythm.style.walce2023@interia.pl 

  

Wpłaty na nr konta: 

Studio Ruchu i Tańca Szok  

Jastrzębie-Zdrój 

 36 1090 2011 0000 0001 3294 8430  

  

 Prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do dwóch dni roboczych 

od jego wysłania, jeżeli to nie nastąpi prosimy o kontakt telefoniczny 666 937 262 

prosimy o telefonowanie w godz. 10:00-15:00 lub 19:30-21:00 

 Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. Liczba miejsc jest 

ograniczona.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed 

terminem jego upłynięcia, jeżeli liczba miejsc zostanie zapełniona.  

 W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do 

połączenia kategorii wiekowych.  

 W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu do turnieju decydować 

będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.  

 O przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej, decyduje 80% grupy.  

 Jedna grupa może przedstawić jedną choreografię w danej kategorii tanecznej.  

  

 

 



 

 

Sprawy organizacyjne:  

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po każdej kategorii tanecznej,  

 Wymiary sceny 7,70x6 m 

 Każda grupa musi zgłosić się do rejestracji min. na pół godziny przed swoją 

kategorią wiekową, 

 Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny,  

 Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na 

terenie obiektu,  

 Uczestnicy przygotowują nagrania na płycie CD wraz z opisem (nazwa zespołu i 

numer utworu). Muzykę trzeba wręczyć akustykowi przed samym występem zespołu,  

 Zabrania się używania ognia, efektów pirotechnicznych i dymów,  

 Organizator zapewnia trzyosobową komisję sędziowską,  

 Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie 

pozostawiającego śladów na parkiecie,  

 Kolejność wystąpień poszczególnych formacji, określają organizatorzy,  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania fragmentów turnieju oraz 

do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach 

związanych z działalnością statutową,  

 W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i 

elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy,  

 Organizator zapewnia opiekę medyczną, 

 W razie rezygnacji organizator nie zwraca akredytacji,  

 Osoby zainteresowane fakturami muszą wypełnić dane na Karcie Zgłoszenia, w 

innym razie nie zostaną one wydane. (Odbiór faktur będzie możliwy tylko przy 

rejestracji zespołu w dniu konkursu),  

 Zmiany w harmonogramie nie będą dokonywane, 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu po każdej 

kategorii tanecznej, 

 

 

 

 

 

 



 

 Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień, 

 Ze względu na ograniczoną liczbe miejsc na widowni , wejście na sale będzie 

biletowane – 5 zł, 

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach będzie możliwość zakupu napojów, 

naleśników oraz skorzystania z oferty restauracji Bianco 

  


