
                                                                         

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy 
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56             
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Oleśnica, 17 grudnia 2014 r.  

PCEiK-MDK/414/52/2014/2015 

 XVII  TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR 
STAROSTY OLEŚNICKIEGO 

 

REGULAMIN: 
  

1. Termin 18 kwietnia 2015 r. od godz. 10.00 
2. Miejsce imprezy: Hala Sportowa MOKiS w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 2 
3. Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury - Młodzieżowy Dom Kultury w Oleśnicy 

          ul. Wojska Polskiego 56, adres e-mail: pceik@pceik.pl  tel. 71 314-01-87 
4. Cel imprezy: 

 konfrontacja dorobku artystycznego zespołów 

 propagowanie tańca, jako aktywnej, kreatywnej formy spędzania czasu wolnego  

 wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy instruktorami 

 integracja dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gry fair play wśród młodych tancerzy. 
5. Uczestnicy: Impreza skierowana jest do dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach 

tanecznych.  
6. Kategorie taneczne i czas prezentacji: 

A. FORMACJE  

 Liczebność formacji: minimum 8 osób,  

 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji  tzn. nie może tańczyć w innej 
formacji lub mini/formacji.   

 Czas prezentacji 2,30 - 4 min. 
B. MINI-FORMACJA 

 Liczebność mini/formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób.  

 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini/formacji tzn. nie może tańczyć  
w innej mini/formacji i formacji .  

 Czas prezentacji do 2,30 min. 
C. DUETY  

 Każdy członek duetu może startować w formacji i mini/formacji , ale nie może być 
członkiem innego duetu i nie może tańczyć jako solista. 

 czas prezentacji - 1,5 min. 
D. SOLIŚCI 

 Każdy solista może startować w formacji i mini/formacji, ale nie może startować w duecie. 

 czas prezentacji - 1 min. 
E. GRUPY CHEERLEADERS  

 Osoby tańczące we wszystkich w/w kategoriach tańca mogą startować w kategorii 
cheerleaders 

 czas prezentacji - 1,5 – 2,30 min. 
7. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe: 

 szkoły podstawowe (klasy 0-III) 

 szkoły podstawowe (klasy IV-VI)  

 szkoły gimnazjalne  

 szkoły ponadgimnazjalne do ukończenia  
UWAGA! Wiek (szkoła i klasa) najstarszego uczestnika zespołu decyduje o zakwalifikowaniu 
do odpowiedniej kategorii wiekowej. 

8. Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ taneczny. 
9. Regulamin dostępny: www.pceik.pl 
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10. Kryteria oceny: 

 Opracowanie choreograficzne 

 Interpretacja i dobór artystyczny środków wyrazu 

 Technika 

 Ogólny wyraz artystyczny 
11. Warunki uczestnictwa: 

 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie na adres organizatora: e-mail 
pceik@pceik.pl  do dnia 10 lutego 2015 r. czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa  – 
osobnej dla każdej kategorii tanecznej. 

 Podczas rejestracji w dniu turnieju wszystkich uczestników obowiązują legitymacje szkolne.  

 Opiekunowie są zobowiązani do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD  
(do każdego układu proszę dostarczyć osobną płytę) oraz przekazania jej akustykowi przed 
każdym pokazem.   

12. Nagrody:   
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a powołana komisja nagrodzi pucharami   
laureatów I, II, III miejsca każdej wiekowej i tanecznej: soliści, duety, mini formacje, formacje 
i cheerleaders. 

13. Sprawy organizacyjne: 
a. Wszelkich informacji na temat regulaminu udziela organizator imprez pani Mirosława 

Psujek w dniach od poniedziałku do piątku od  8.00 – 16.00 tel. 71-314-01-87 e-mail: 
pceik@pceik.pl  

b. Organizator zapewnia sprzęt odtwarzający płyty CD audio oraz nagłośnienie. 
c. Uczestników Turnieju na czas przejazdu i pobytu ubezpiecza instytucja zgłaszająca. 
d. Dojazd uczestników jest na koszt własny. 
e. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
f. Opłata startowa wynosi 10 zł od uczestnika w każdej kategorii tanecznej. Z opłat 

zwolnione są szkoły ponadgimnazjalne z powiatu oleśnickiego oraz szkoły podstawowe  
i gimnazjalne z gmin, które podpisały porozumienie z PCEiK. Szczegółowych informacji 
dotyczących tego tematu udzielimy telefonicznie w miesiącu styczniu. Płatność przelewem 
na konto: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, 56 400 Oleśnica, 
ul. Wojska Polskiego 56 Bank Spółdzielczy, oddział Oleśnica nr konta: 15 9584 0008 2001 
0011 4736 0009 z dopiskiem: opłata  startowa za …..(solista, duet, mini formacja lub 
formacja, cheerleaders) do dnia 10 lutego 2015 r. 

g.  Wejściówki dla widowni w cenie 5 zł. będą do nabycia od dnia 1 kwietnia 2015 r. 
lutego  w sekretariacie PCEiK ul. Wojska Polskiego 56, w Oleśnicy lub w hali 
sportowej MOKiS przed turniejem (ilość miejscówek ograniczona). 

h. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian. 
i. Ramowy harmonogram turnieju ukaże się na stronie internatowej pceik@pcei.pl  po 

zamknięciu list zgłoszeń..  
14. Udział w Turnieju jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na 
15. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29,08.1997 r. Dz. U Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) 
 

 

 
   

 
   

 

mailto:pceik@pceik.pl
mailto:pceik@pceik.pl
mailto:PCEiK@pcei.pl

