
II Międzygminny Konkurs Tańca 
DUKLA 2016 

 

Cele imprezy: 

- popularyzacja różnych technik tanecznych, 

- upowszechnianie tańca, jako aktywnej formy wypoczynku i relaksu, 

- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami i uczestnikami konkursu. 

 

Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli 

Czas i miejsce konkursu: Konkurs odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w sali 

widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli. ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest  dla zespołów działających przy szkołach, domach kultury i innych 

palcówkach na terenie powiatu krośnieńskiego.  

2. Każda instytucja może delegować maksymalnie tylko jeden zespół w każdej kategorii wiekowej. 

3. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie zespoły taneczne liczące od 4 do 12 osób. 

4. Kategorie wiekowe                                                                              kategorie  taneczne: 

I kat - do klasy III                                                                             -  taniec nowoczesny,  

II kat -  klasy IV-VI                                                                          -  taniec współczesny,  

III kat – gimnazja                                                                              - taniec ludowy,  

IV kat – szkoły ponadgimnazjalne                                                   - widowisko taneczne. 

5. Każdy zespół przygotowuje jeden lub dwa układy taneczne o łącznym czasie nie 

przekraczającym 7 min. 

6. Organizator na podstawie ilości zgłoszeń wyłoni poszczególne kategorie taneczne i wiekowe.  

Powstanie odpowiedniej kategorii tanecznej uzależnione jest od ilości zespołów. Organizator 

ostatecznie kwalifikuje zespoły do odpowiedniej kategorii. Organizator zastrzega sobie łączenie 

kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii 

wiekowej decyduje wiek większości tancerzy z danej grupy wiekowej. 

7. Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań na płycie CD,  każde 

nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa) 

8.          Każdy zespół  prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny, 

9.          Kryteria ocen: Jury oceniające będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

 - choreografię, 

 - technikę tańca, 

 - dobór muzyki, 

 - ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, dobór kostiumów. 



 

10. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii tanecznej oraz wyróżnienia, może przyznać Grand 

Prix konkursu. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa a laureaci konkursu - puchary. 

11. Karty zgłoszeń  prosimy przesyłać do 8 lutego 2016 r. na adres: norbert@dukla.pl,  lub Ośrodek 

Kultury w Dukli. 

12. Wszelkie zapytania należy kierować pod nr tel. 662054407 - Norbert Uliasz 

 

13. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

14. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

16.  Zgłoszenie powinno zawierać:  

Nazwa zespołu……………………………….……..  

Tytuł prezentacji. ……………………….…………. 

Kategoria wiekowa ………………………..………. 

Kategoria taneczna…………………………….…… 

Ilość występujących osób. …………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna…………………...……… 

Nazwa placówki …………………………………… 

Telefon kontaktowy………………………...………  

mailto:norbert@dukla.pl

