REGULAMIN KONKURSU
„TANIEC ŹRÓDŁEM SIŁY”
INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurs przeznaczony jest dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „BESKID”, działającego
przy Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej.
2. Czas trwania konkursu obejmuje dni od 31.03.2021 do 18.04.2021r. Do 18.04.2021r
Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia, następnie odbędzie się posiedzenie Jury, które wyłoni
laureatów oraz wybierze najlepsze wykonania.
3. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym
zpitbeskid.bb@gmail.com. Prosimy o wpisywanie w temacie „KONKURS TANECZNY”.
CELE KONKURSU
1. Wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze podczas pandemii.
2. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie pandemii.
3. Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego.
4. Popularyzacja tańców polskich, rozbudzanie ambicji i potrzeby ich tańczenia.
5. Kształtowanie poczucia estetyki i etyki, w szczególności zasad zdrowej rywalizacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do dnia 18.04.2021 r. do godziny 23.59 należy przesłać KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ oraz
wszelkie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zpitbeskid.bb@gmail.com
i pracy konkursowej przez serwis www.wetransfer.com. (Zasady bezpieczeństwa i sposób
przetwarzania danych osobowych przez dostawcę narzędzia do przesyłania danych
(wetransfer.com) określa polityka prywatności dostępna na stronie internetowej operatora).
2. Uczestnicy przygotowują choreografię w dowolnym stylu tanecznym (muzyka została
przesłana w linku za pomocą SMS). Nagrywają film przedstawiający wykonawcę lub
wykonawców podczas prezentacji tańca i przesyłają go pod wskazany adres. W przypadku
dzieci pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest
wskazana.
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież, należące do ZPiT „BESKID” oraz ich najbliżsi:
rodzice, rodzeństwo (jako osoby towarzyszące – tworzące rodzinny zespół taneczny).
Uczestnik może przygotować więcej choreografii np. solo, w duecie i w zespole. Musi być
ona przygotowana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
4. Nagranie wykonanego tańca może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym
dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 1920x1080.
Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak:mp4 (najlepiej),
avi, wmv, mov.
5. Nagranie należy zrealizować w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny,
najlepiej przy użyciu statywu.
6. Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń Organizatorzy dokonają podziału Uczestników na
kategorie wiekowe i według nich będą oceniani.
7. Jury konkursu spośród wszystkich przesłuchanych nagrań wybierze laureatów Konkursu, a
także wyłoni prezentacje, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu teledysku. Kryteriami
oceny będą: opracowanie choreograficzne, wyraz artystyczny, estetykę wykonania,
muzykalność. Organizatorzy zalecają dobrą zabawę przy tworzeniu zgłoszeń konkursowych.
8. Laureaci otrzymają dyplomy.

JURY
1. Komisja oceniające prezentacje będzie składać się z 3 osób - doświadczonych instruktorów
tańca i choreografów.
2. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
3. Jury sporządzi protokół, który zostanie udostępniony wraz z wynikami na stronie
internetowej Zespołu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Zapytania
dotyczące
konkursu
kierować
można
na
adres
e-mailowy
zpitbeskid.bb@gmail.com

