
 Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
 Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania 

w karcie zgłoszenia adresu e-mail lub numer telefonu
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 

w szatni
 Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne 

uczestników
 Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w placówkach oświatowych
 Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
 Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą   przez 

Sędziego Głównego oraz Organizatorów

IX. Nagrody:

W  każdej  kategorii  wyłonieni  zostaną  laureaci  turnieju  oraz  wybrany  zostanie

najlepszy  zespół  turnieju  (GRAND  PRIX),  który  otrzyma  Nagrodę  Główną w

wysokości 2000 zł.

Wszyscy  uczestnicy  otrzymają  drobne  upominki,  dyplomy  i  wyróżnienia.  Nagrody

odbiorą reprezentacji zespołów (max. 3 osoby) w dniu turnieju. Nagród nie wysyłamy!

X. Ramowy plan turnieju

      8.00  - 9.45  - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji

      8.00  - 9.45 - Próby parkietu (2 minuty dla zespołu)

      10.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.

XI. Biuro organizacyjne                                                                                       
      Paweł Zubiński – tel. 41 25 43 094 wew. 22

      Kamil Garbala – tel. 41 25 43 094 wew. 23

       tel. 41 25 43 094, fax 41 25 44 592, e-mail: sok.kuznica@wp.pl

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie: 

www.kuznica-suchedniow.com

Zgłoszenie  do  Ogólnopolskiego  Turnieju  Formacji  Tanecznych  oznacza  pełną  akceptację  regulaminu  oraz

wyrażenie na zawsze zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich

wykorzystywanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystywanie

danych osobowych w materiałach z turnieju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.

Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1000) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji turnieju.
 

http://www.kuznica-suchedniow.com/
mailto:sok.kuznica@wp.pl


XV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2020

REGULAMIN 
I. Organizator:

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
 Formacja Taneczna „AXIS”

II. Cel imprezy:  
 Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci 
     i młodzieży
 Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
 Integracja środowiska tanecznego Polski

III. Termin i miejsce turnieju:
      4 kwietnia 2020 r. (sobota), godz. 10:00

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna 
26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.

IV. Zasady uczestnictwa:
Turniej ma charakter konkursu. W turnieju mogą uczestniczyć formacje, które do dnia 
16.03.2020 r. prześlą zgłoszenie wg wzoru organizatora zawierające wszystkie 
niezbędne informacje wraz z imiennym wykazem członków zespołu i datami 
urodzenia pod adres organizatora:

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

      ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

tel. 41 25 43 094, e-mail: sok.kuznica@wp.pl

oraz dokonają opłaty startowej w wysokości 500 zł od zespołu. Jeżeli zespół startuje 

w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię wynosi 250 zł od zespołu,

płatne na konto o numerze:

BS Suchedniów 71-8520-0007-2001-0000-0169-0001

tytułem: „Turniej Tańca 2020”

   Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację

Opłaty w dniu turnieju nie będą przyjmowane!

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie  po 29.03.2020 r. wpłaconej

akredytacji nie zwracamy!

Decyduje kolejność zgłoszeń ! Organizator zastrzega sobie prawo 

do decyzji w sprawach związanych z kwalifikacją zespołów.

     V. Kategorie taneczne i wiekowe: 

- TANIEC NOWOCZESNY: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16. (dopuszczalne
style:  disco  dance,  hip-hop,  break  dance,  funky,  street  dance  show)  Czas
prezentacji: 4 minuty.
- INSCENIZACJA TANECZNA: do lat 10, 11 – 15 lat.
     (dopuszczalne style: taniec i piosenka, rekwizyty oraz scenografia)
     Czas prezentacji do 6 minut.
- WIDOWISKO TANECZNE: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.
     Czas prezentacji do 8 minut z wykorzystaniem rekwizytów i scenografii.
- TANIEC WSPÓŁCZESNY: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat. 
- INNE FORMY TAŃCA: do 11 lat, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat. 

           (nie spełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych)
-  4 – 9 lat (bez podziału na kategorie taneczne)
-  30+ (bez podziału na kategorie taneczne)

                

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku
zbyt małej liczby zgłoszeń

     VI. Komisja Sędziowska: 
  Komisja sędziowska w składzie minimum trzy osobowym. Będą to osoby

profesjonalnie związane z ruchem i środowiskiem tanecznym.  

     VII. Kryteria oceny sędziowskiej:
 Choreografia, technika wykonania, poczucie rytmu, interpretacja muzyczna
 Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu tanecznego 

oraz ogólne wrażenia artystyczne

     VIII. Uwagi organizacyjne:
 Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 
      2 minuty i nie dłuższym niż 8 minut
 Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
 W każdym zespole maksymalnie 25% grupy może nie spełniać wymogów 

wiekowych
 Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub NAJLEPIEJ pendrive

z nagraniami muzycznymi układów. Nagrania o wysokiej jakości (zalecane 
320 kb/s) należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją na 
sprawdzonym wcześniej, działającym nośniku

 Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
 W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną

mailto:sok.kuznica@wp.pl

