
 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  

TAŃCA NOWOCZESNEGO 
o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynek 

 

 
 

TERMIN  
21 listopad 2020 r 

MIEJSCE  

Hala sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5 

CELE  

 Uwrażliwienie społeczeństwa na sztukę jaką jest taniec. 
 Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych z poszanowaniem zasad 

sportowej rywalizacji fair play.  
 Integracja środowiska tanecznego.  
 Promocja miasta Olsztynka. 

ORGANIZATOR  

Miejski Dom Kultury w Olsztynku 

UCZESTNICY  

Tancerze oraz zespoły działające w Szkołach Tańca, Domach Kultury, Klubach, Stowarzyszeniach i innych 
placówkach oświatowych i kulturalnych.  

NAGRODY  

 Nagroda GRAND PRIX w wysokości 1000 zł. 
 Nagroda WYRÓŻNIENIE I w wysokości 800 zł. 
 Nagroda WYRÓŻNIENIE II w wysokości 500 zł. 
 Soliści i duety medale oraz dyplomy. 
 Mini Formacje i Formacje puchary oraz dyplomy. 
 WELCOME BOX dla każdego uczestnika. 

 
 
 



 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową https://moja.kartazgloszen.pl do dnia 01.11.2020 r. 

Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.  
 Akredytacja za start wynosi 25 zł, każdy kolejny start 15 zł.  
 Wpłat należy dokonać na podane konto do 01.11.2020 r. Przyjmujemy jedynie wpłaty zbiorcze, za 

wszystkich zawodników z danej jednostki delegującej. W dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane. 
MIEJSKI DOM KULTURY W OLSZTYNKU 
Bank Spółdzielczy w Olsztynku 45 8823 0007 2001 0000 0156 0001 

 W tytule przelewu należy wpisać nazwę placówki oraz ilość startów w kwocie 25 zł + ilość startów w 

kwocie 15 zł (np. MDK Olsztynek 20x25 + 10x15). 

 Prezentacje solo są wykonywane do muzyki organizatora w kategoriach solo i duety disco dance oraz 

hip hop. W pozostałych kategoriach obowiązuje muzyka własna.  

 Muzykę własną należy przesłać on-line https://moja.kartazgloszen.pl najpóźniej do 18.05.2020 r. Dla 
bezpieczeństwa w dniu zawodów należy posiadać przy sobie kopię zapasową na nośniku pendrive w 
pliku mp3. 

 

KATEGORIE TANECZNE  

FORMA STYL 
KATEGORIA 
WIEKOWA 

ILOŚĆ 
OSÓB 

CZAS 
PREZENTACJI 

 
KIDS 

 
FORMACJE OPEN do 8 lat 5-30 do 3min 

Solo 

 
• HIP HOP 
• DISCO DANCE 
• MODERN/JAZZ 
 

9-11 
12-14 
15+ 

1 40s - 1min 

Duety 

 
• HIP HOP 
• DISCO DANCE 
• MODERN/JAZZ 
 

9-11 
12-14 
15+ 

2 1min 

Mini 
formacje 

 
• HIP HOP 
• DISCO DANCE 
• MODERN/JAZZ 
• INNE FORMY TAŃCA (z 
wyłączeniem towarzyskiego i 
ludowego) 
 

9-11 
12-14 
15+ 

3-8 do 2.30min 

Formacje 

 
• HIP HOP 
• DISCO DANCE 
• MODERN/JAZZ 
• INNE FORMY TAŃCA (z 
wyłączeniem towarzyskiego i 
ludowego) 
 

9-11 
12-14 
15+ 

9-25 do 3.30min 

DOROŚLI 
25+ 

 
FORMACJE OPEN 
SOLO OPEN 
 

25+ 
5-25 

1 
do 3.30min 
40s – 2min 

 
 



 

 

 O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza. 
 O przynależności do danej kategorii wiekowej w przypadku Mini Formacji i Formacji decyduje 70% 

zespołu, w przypadku duetów rok urodzenia starszego tancerza. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych. 
 W kategorii 25+ wiek każdego tancerza musi przekraczać 25 lat. 
 Uczestnicy turnieju są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości, na podstawie którego 

będzie potwierdzany wiek. 
 W zespole dopuszcza się osoby powyżej granicy wiekowej maksymalnie o 2 lata. 
 Każdy zawodnik może być członkiem tylko jednej formacji/mini formacji. 

 

KRYTERIA OCENY SĘDZIOWSKIEJ 

 Dobór repertuaru, muzyki i strojów do choreografii. 

 Technika. 

 Ciekawość rozwiązań choreograficznych. 

 Ogólne wrażenie artystyczne.  

 

RAMOWY PROGRAM  

Turniej zostanie podzielony na 2 bloki taneczne, natomiast szczegółowy program zostanie podany po 

zakończeniu rejestracji. 

Blok I KIDS, DISCO DANCE, INNE FORMY TAŃCA. 

Blok II HIP HOP, MODERN/JAZZ, KATEGORIA 25+ (SOLO I FORMACJE). 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 Gotowość tancerzy do prezentacji minimum godzinę przed planowanym występem.  

 Podporządkowanie się regulaminowi turnieju.  

 Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.  

 Przestrzeganie zasad rywalizacji fair play.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Ze względów organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia, które 

wpłynie po terminie. 

 W przypadku dużej frekwencji Organizator może zamknąć rejestrację przed wyznaczonym terminem 

przyjmowania zgłoszeń. W przypadku niskiej frekwencji Organizator może łączyć różne kategorie 

wiekowe/taneczne. 

 W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prezentacji. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niewielkich zmian w regulaminie turnieju. 

 Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i 

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz 

ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów. 

 Ubezpieczenie zawodników podczas turnieju leży po stronie instytucji delegującej. Instytucje 

delegujące ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i przygotowanie zgłoszonych uczestników. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

 Rejestracja od godziny 8:00, natomiast szatnie udostępnione będą od 7:30. Start Turnieju 9:00. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach i szatniach oraz zagubione 

podczas turnieju. 

 Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku opłata 

startowa nie podlega zamianie na innego zawodnika oraz nie podlega zwrotowi.  

 W trakcie turnieju będzie działał bufet. 

 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 



 

 

KIEROWNIK TURNIEJU 

 Patrycja Szustkiewicz tel. 880-230-260 

 e-mail: cooltura.taniec@gmail.com  

 

 

 

Życzymy udanego startu!  

Do zobaczenia    

 

 

 

 

 


