
PASJE I TALENTY 2018- „Odkrywamy siebie w sztuce” 

KONKURS CHOREOGRAFICZNY 

1.ORGANIZATOR:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie 
Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej, Komitet Rodzicielski MDK  

2.TERMIN I MIEJSCE 

Przesłuchania konkursowe: 20 luty 2018 r. (wtorek) - Mała Scena Kieleckiego Centrum 
Kultury, Plac Moniuszki 2b  

KONCERT LAUREATÓW: 22 luty 2018 r. (czwartek) - Mała Scena Kieleckiego Centrum 
Kultury, Plac Moniuszki 2b  

3.CELE IMPREZY  

Impreza ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych              
i rozwijanie wrażliwości estetycznych poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.  

4. KATEGORIE TANECZNE- Disco, hip-hop, jazz, modern, taniec akrobatyczny i inne 
formy taneczne 

Formacje taneczne kategoria taneczna: OPEN 
 Czas trwania układu: do 4 minut 
- do 11 lat (rocznik 2007 i młodsi) 
- 12 -16 lat (roczniki 2002 – 2006) 

W Formacjach maksymalnie 2 osoby mogą nie spełniać wymogów wiekowych 

Duety taneczne kategoria taneczna: OPEN 
Czas trwania układu: do 1,30 minuty 
- do 11 lat (rocznik 2007 i młodsi) 
- 12 -16 lat (roczniki 2002 – 2006) 

W duetach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika  

Duety akrobatyczne  
Czas trwania układu: do 1,30 minuty 
- bez ograniczeń wiekowych 

Solo kategoria taneczna: OPEN 
Czas trwania układu: do 1 minuty  
- do 11 lat (rocznik 2007 i młodsi) 
- 12 -16 lat (roczniki 2002 – 2006) 

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. 

 

 

 



5. WARUNKI UCZESTNICTWA:   

1. Przesłanie zgłoszenia na adresy e-mail: 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 02 luty 2017 r. Po tym terminie 
zgłoszenia nie będą przyjmowane!!! 
4. Dnia 20 luty 2018r. (tj. wtorek) dokonanie rejestracji uczestników do godziny 9:00 

6. KRYTERIA OCENY 

 Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:   

- opracowanie choreograficzne 
- technikę taneczną 
- ogólny wyraz artystyczny  

Organizatorzy przyznają wszystkim startującym zespołom pamiątkowe dyplomy za udział, 
zaś Komisja Sędziowska w wyniku oceny prezentowanych form tanecznych                            
w poszczególnych kategoriach przyzna statuetki i dyplomy. 

7. PROGRAM KONKURSU: 

20.02.2018 r. (wtorek) mała scena Kieleckiego Centrum Kultury 
9:00 – 10:00 - Rejestracja uczestników 
9:00  - 10:15   - Próba parkietu 
10:30 – Rozpoczęcie konkursu 

 21.02.2018 r.- (środa) Lista zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona 
zostanie o na stronie www.mdkkielce.pl po godzinie 12:00 
 
22.02.2018 r. (czwartek)– godz. 11.00 KONCERT LAUREATÓW 
                                           Mała Scena Kieleckiego Centrum Kultury, plac Moniuszki 2b 

8. INFORMACJE DODATKOWE   

- Każdy zespół powinien posiadać opiekuna, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
uczestników.  

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

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

obuwia. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć, nagrań audio i wideo, 

mających na celu udokumentowanie i promowanie konkursu   
- Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatorów, przepisów BHP                

i PPOŻ 
- Każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolna w celu weryfikacji wieku tancerza           

w biurze organizacyjnym 
- Podczas trwania konkursu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione lub pozostawione w szatniach. 
 

 

 



 
PASJE I TALENTY 2018 – KONKURS CHOREOGRAFICZNY 

KARTA ZGŁOSZENIA 
(Wypełnić drukowanymi literami) 

W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednej kategorii tanecznej prosimy o wypełnienie 
osobnych kart.  

Nazwa i adres placówki delegującej: …………………………………………………………... 

Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon …………………………………………………………. 

SOLO Imię i nazwisko, rok urodzenia 

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

 

DUETY Imię i nazwisko, rok urodzenia *Zaznaczyć właściwe  Taneczne  Akrobatyczne 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

FORMACJE Imię i nazwisko, rok urodzenia 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

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

Oświadczam, że zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 
1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), zostały podane dobrowolnie. 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu. 
Oświadczam, że treść regulaminu imprezy jest mi znana 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego podczas konkursu  
(telewizja, prasa, radio, Internet) 
Udział w konkursie wiąże się z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku. 
 
 
……………..                                                      …………………………………………… 
          data                                                                     podpis osoby zgłaszającej 
 


