XVI ZIMOWE

ORGANIZATOR ZAPEWNIA
- nagłośnienie
- oświetlenie
DANE TECHNICZNE
- rozmiar sceny : szerokość 8 m głębokość 6 m wysokość do
reflektorów wiszących 5,5 m
- posiadamy podłogę baletową
- posiadamy sale widowiskową - 250 miejsc

IMPRESJE TANECZNE

OCENA I NAGRODY
Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru
- opracowanie choreograficzne
- dobór muzyki
- dobór i estetykę kostiumów, rekwizytów
- ogólny wyraz artystyczny
Jury może przyznać nagrodę specjalną dla zespołu lub choreografa.
Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy i statuetki
ufundowane przez organizatora. Zespoły otrzymają odpowiednio
wyróżnienia I, II ,III stopnia oraz I, II i III miejsce w każdej kategorii
wiekowej. Najlepsze zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają
nagrodę pieniężną GRAND PRIX.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy niezapomnianych
wrażeń artystycznych!!!
Informacje o Festiwalu
www.mdk.bielsko.pl - Dom Kultury w Hałcnowie
facebook: MDKHalcnow
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Miejski Dom Kultury w Hałcnowie
CELE FESTIWALU
- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku dziecięcych
i młodzieżowych zespołów tanecznych
- rozwijanie talentów estradowych
- popularyzacja zespołowych form tanecznych i ich walorów
artystycznych i wychowawczych
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez
bezpośrednie kontakty z tańcem i muzyką
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły różnych form
tanecznych działające w domach kultury, szkołach i innych placówkach.
2. Zespoły prezentują się w kategoriach wiekowych:
 poniżej 8 lat
 9 lat do 12 lat
 13 lat do 15 lat
 16 +
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości
grupy. W przypadku dużej liczby zgłoszeń obowiązywać będzie podział
na poszczególne style taneczne.
3. Do udziału w festiwalu dopuszcza się zespoły pracujące w oparciu o
wszystkie style i formy taneczne za wyjątkiem: akrobatycznych
i ludowych.
4. Zespół może zaprezentować maksymalnie 2 układy taneczne w
czasie łącznym nieprzekraczającym 10 min.
5. Wszystkie zespoły prezentują się przy jednolitym białym świetle
przygotowanym przez organizatora. Istnieje możliwość wyciemnienia
sceny (black out).

6. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 31.01.2020 na
adres organizatora
Miejski Dom Kultury
ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, 43-344 Bielsko-Biała
tel. 33/816 23 28
e-mail: halcnow@mdk.bielsko.pl

7. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji
delegującej
8. Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji,
która wynosi 20 zł od każdego członka zespołu, instruktorów
i opiekunów. Dane do wystawienia faktury muszą być zgodne z danymi
osoby lub instytucji dokonującej przelewu. Opłatę za udział w festiwalu
prosimy przesłać na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko- Biała
Bank Pekao S.A. oddział w Bielsku-Białej
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349
do dnia 31.01.2019 z dopiskiem „ Impresje taneczne”

9. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu organizator nie zwraca
opłaty akredytacyjnej.
10. Po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszeń zespół otrzyma pocztą
elektroniczną informację o programie festiwalu
11.Brak akredytacji na koncie MDK w podanym terminie wyklucza
możliwość udziału w Zimowych Impresjach Tanecznych
11. Nagrania muzyczne w formacie mp3 należy przesłać na adres
halcnow@mdk.bielsko.pl do 31.01.2020. Za nagranie utworu i jego
jakość odpowiada wyłącznie instruktor zespołu.
12. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy
w porozumieniu z jurorami
13. Organizatorzy nie wysyłają poczta nieodebranych dyplomów
i nagród
14. Organizator informuje, że podczas Festiwalu będzie prowadzona
rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach
dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury, zgodnie z
art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach

pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Miejski Dom Kultury
zapewnia jednak, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany
przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia i filmy
z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być
publikowane na stronie internetowej oraz na profilach
społecznościowych Organizatora tj. Facebook. Instagram, Twitter,
YouTube oraz w materiałach promocyjnych i prasowych z wydarzenia.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu jest równoznaczne
z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, w tym z wyrażeniem
zgody a bezpłatne wykorzystanie Państwa wizerunku z rejestracji fotograficznej i filmowej z festiwalu.
16 Administratorem danych osobowych (wizerunku) przetwarzanych
w związku z organizacją Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl. Wizerunek przetwarzany będzie w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. c RODO (art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i
prawach pokrewnych) oraz art. 6 ust. 1 lit a. – gdzie zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, w tym z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie rejestracji fotograficznej i filmowej z festiwalu.
17. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych w związku
z udziałem w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejski
Dom Kultury przedstawiono na stronie internetowej
www.mdk.bielsko.pl w zakładce RODO.

