
 

 

  

  

RREEGGUULLAAMMIINN    

WOJEWÓDZKIEGO  FESTIWALU WSPÓŁCZESNYCH  FORM  TANECZNYCH 

 

 Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych jest artystyczną prezentacją 

dorobku tanecznego środowisk dziecięcych i młodzieżowych z województwa lubelskiego. 

Uczestnicy imprezy:    

dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca współczesnego i nowoczesnego. 

 

ZZAASSAADDYY  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA::  
 

 W festiwalu mogą wziąć udział zespoły taneczne ze szkół, placówek wychowania 

pozaszkolnego, domów kultury oraz osoby i grupy niezrzeszone z woj. lubelskiego. 

▪ Warunkiem uczestnictwa jest terminowe zgłoszenie swojego udziału w festiwalu poprzez 

dostarczenie informacji mailowej na adres: mdk-taniec@wp.pl, zawierającej:                                

1 - nazwę zespołu lub solisty; 2 – dane instytucji patronackiej (nazwa, adres, telefon);                 

3 - dane opiekuna (imię, nazwisko, adres, telefon), 4 - kategorię wiekową, liczbę 

uczestników w grupie; 5 - dokładny czas występu, rodzaj tańca (współczesny / 

nowoczesny); 6 - krótką charakterystykę zespołu (data powstania, osiągnięcia, itp.),                   

7 – dane do faktury (nazwa instytucji oraz NIP lub imię i nazwisko wpłacającego, adres, 

numer telefonu). Do maila należy załączyć dowód wpłaty. 

 

 Festiwal jest płatny, koszt uczestnictwa wynosi 20 zł od osoby za każdą kategorię taneczną.  

Wpłaty należy dokonać do dnia 21.04.2023 r. na konto MDK Puławy:  

 29 8741 0004 0007 7031 2000 0010 

z tytułem „Festiwal Taneczny”, nazwa formacji/zespołu” 

Dla instruktorów, nauczycieli prowadzących istnieje możliwość konsultacji z jury konkursu. 

Termin zgłoszenia upływa 21.04.2023 r. 

▪ Wykonawcy oceniani będą przez jury według kryteriów artystycznych: rytmiczność, 

dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, itd.) w kategoriach taniec współczesny                   

i taniec nowoczesny z uwzględnieniem grup wiekowych:  

- gr. młodsza od 6-10 lat. 

- gr. średnia od 11-14 lat  

- gr. starsza od 15 lat.  

W przypadku niewłaściwego doboru kategorii komisja zastrzega sobie prawo do jej zmiany. 

▪ Zespoły (w tym duety) występujące w Festiwalu prezentują po jednym tańcu, którego 

łączny czas wykonania nie może przekraczać 8 min. Szkoła/placówka może zgłosić 

maksymalnie 4 zespoły. 

▪ Soliści występujący w Festiwalu prezentują po jednym tańcu, którego czas nie może 

przekroczyć 2 min. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie 4 solistów. 



 

 

▪ O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90 % zespołu. 

▪ Każdy zespół zobowiązany jest dostarczyć pendrive z utworami muzycznymi, który 

powinien być podpisany czytelnie: imieniem, nazwiskiem solisty / duetu lub nazwą 

zespołu. 

Pendive powinien zawierać wyłącznie muzykę do prezentacji w festiwalu, utwory 

powinny być ponumerowane w kolejności prezentacji. 

▪ Występy taneczne będą prezentowane w blokach – taniec nowoczesny, taniec 

współczesny. Prezentacje oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora,                   

od decyzji którego nie przysługuje odwołanie. Wyniki Festiwalu jury poda do wiadomości 

publicznej po skończonym każdym bloku. 

▪ Każdy solista lub zespół otrzyma podziękowanie, a laureaci dyplomy i puchary. 

▪ Za wszystkie sprawy wychowawcze oraz bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków podczas trwania festiwalu odpowiadają jednostki 

delegujące, bądź sami uczestnicy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy 

czy kontuzję uczestników i zdarzenia losowe podczas Festiwalu. 

▪ Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z przepisami MEN. 

▪ Zespoły, soliści korzystający z rekwizytów muszą je sobie zabezpieczyć we własnym 

zakresie. 

▪ Podczas występów zabronione jest używanie ognia, własnego oświetlenia, efektów 

pirotechnicznych oraz innych akcesoriów, których użycie zagraża bezpieczeństwu 

zgromadzonych. Wszystkie planowane efekty specjalne zgłaszający powinien wypisać     

w mailu zawierającym zgłoszenie udziału w festiwalu. 

▪ Soliści, zespoły będą miały zabezpieczone garderoby na godzinę przed prezentacją. 

▪ Harmonogram występów dostępny na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury 

w Puławach https://www.mdk.pulawy.pl  od dnia 5 maja 2023 r. 

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

▪ Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

WOJEWÓDZKI FESTIWAL WSPÓŁCZESNYCH FORM TANECZNYCH 

odbędzie się 13 maja 2023 r. (sobota) godz. 9:00 

PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM Chemika” UL. WOJSKA POLSKIEGO 4 
 

Wszystkich informacji udziela MDK w Puławach, tel. 81 886 49 65 

 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań wideo, mających na celu dokumentowanie i 

promowanie imprezy. Za wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo 

do wynagrodzenia.  

Zgłoszenie uczestnika do przeglądu oznacza:  

– znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego postanowienia,  

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania materiałów 

informacyjnych i promocyjnych festiwalu. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z 

późn. zm.). Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury, 24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 4. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w festiwalu. Podającemu dane przysługuje 

prawo do ich wglądu oraz ich poprawa. 

https://www.mdk.pulawy.pl/

