
 

 

 
 

PASJE I TALENTY 2014 
 

KONKURS CHOREOGRAFICZNY  
 
 
ZASADY KONKURSU: 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy FORMACJE, DUETY oraz osoby występujące 
SOLO reprezentujące szkoły oraz placówki kulturalno – oświatowe z Kielc i okolic. 

2. Uczestnicy przygotowują program do muzyki własnej (muzykę należy dostarczyć 
wraz ze zgłoszeniem!!!) 

3. Komisja Sędziowska dokona oceny w poszczególnych kategoriach wg następujących 
kryteriów: 

·Technika taneczna 
·Choreografia 
·Ogólny wyraz artystyczny 

4. Komisja Sędziowska w wyniku oceny prezentowanych form tanecznych                      
w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody i wyróżnienia 

5. Podczas trwania konkursu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
zagubione lub pozostawione w szatniach 

6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki delegującej 
7. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników konkursu powinny ubezpieczyć 

ich na czas przejazdu i pobytu 
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia 

bez obuwia 
 
 
KATEGORIE TANECZNE 
O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszych członków zespołów. 
 
Formacje taneczne: 
Czas trwania układu: do 4 minut 
Kategoria taneczna: OPEN  
·Do 12 lat 
·Powyżej 12 lat 
 
Duety 
Czas trwania układu: do 1,30 minuty 
Kategoria taneczna: OPEN 
·Do 12 lat 
·Powyżej 12 lat 
 
Solo 
Czas trwania układu: do 1 minuty 
Kategoria taneczna: OPEN 
·Do 12 lat 
·Powyżej 12 lat 
 
UWAGA!!! 



 

 

W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia lub 
rozdzielenia poszczególnych kategorii wiekowych. O ostatecznym przydziale uczestników do 
kategorii decyduje komisja sędziowska. 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Przesłanie zgłoszenia na adresy e-mail: pasje@mdkkielce.pl i choreografia@mdkkielce.pl  
Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.mdkkielce.pl 
2. Przesłanie muzyki w formacie mp3 na adres choreografia@mdkkielce.pl wraz z opisem 

- nazwa zespołu / duetu / solisty 
- tytuł choreografii 

3. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa dnia 7 lutego 2014 r. Po tym terminie zgłoszenia 
nie będą przyjmowane!!! 
4. Dnia 11 lutego 2014 (tj. wtorek) dokonanie rejestracji uczestników do godziny 9:30 
 
PROGRAM KONKURSU: 
 
11.02.2013r. (wtorek) mała scena Kieleckiego Centrum Kultury 
  9:00 – 10:15 - Rejestracja uczestników 

- Próba parkietu 
  10:30 – Rozpoczęcie konkursu 
 
12.01.2013 r.- (środa) Lista zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona zostanie        
                      o godz.12.00 na stronie www.mdkkielce.pl 
  
13.01.2013 r. (czwartek)– godz. 11.00 KONCERT LAUREATÓW  
                                            mała scena Kieleckiego Centrum Kultury 
    Kielce plac Moniuszki 2b                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PASJE I TALENTY – KONKURS CHOREOGRAFICZNY 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednej kategorii tanecznej prosimy o wypełnienie 
osobnych kart. 
 
Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………….. 
e-mail kontaktowy: ...................................................................................................................... 
telefon kontaktowy: ..................................................................................................................... 
UWAGA!!!  Wszystkie powyższe pola są polami obowiązkowymi!!! 
  Zgłoszenia bez podkładów muzycznych NIE BĘDĄ przyjmowane!!! 
SOLO  

Imię i nazwisko, rok urodzenia 

………………………………………………………………………………………………… 

DUETY 

Imię i nazwisko, rok urodzenia 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

FORMACJE 

Imię i nazwisko, rok urodzenia 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! Każda grupa taneczna powinna stawić się wraz z opiekunem! Instruktor ponosi 
odpowiedzialność za całą grupę!  


