
Regulamin Miejski Festiwal Twórczości Tanecznej 

Organizator:  

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze  
ul. Stefana Wyszyńskiego 19a   65-536 Zielona Góra 
Telefon 68 320 55 72   e-mail: sekretariat@mckie-dh.zg.edu.pl 
osoba do kontaktu: Sara Matelska 600801979  s.matelska@mckie-dh.zg.edu.pl 
 
Warunki uczestnictwa: 
1. Przesłanie zgłoszenia w terminie określonym przez organizatora na adres 
 s.matelska@mckie-dh.zg.edu.pl 
2. Zgłoszenia wysłane powinny być przez opiekuna grupy, choreografa ,właściciela szkoły tańca 
lub dyrektora instytucji. 
3. W przypadku uczestnictwa grup mieszanych Klasyfikacja do grupy wiekowej odbywa się 
poprzez określenie  większośćci z którego rocznikowo pochodzą członkowie grupy. 
4. W przypadku duetu liczy się wiek starszego uczestnika. 
5. Każda grupa taneczna oprócz wystąpienia grupowego może wystawić jednego solistę i jeden 
duet.  
6. Trenerzy i instruktorzy nie mogą występować wraz ze swoimi grupami. 
7. Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania Prezentacji lub 
podczas montażu i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego Uczestnika, pokrywane 
będą przez danego Uczestnika lub Placówkę delegującą. 
 
Zasady organizacyjne: 
1. Uczestnicy oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt na Miejski 
Festiwal Twórczości Tanecznej oraz ewentualny Finał  
2. Placówki delegujące Uczestników ubezpieczają ich na czas pobytu i przejazdu 
na przeglądy etapu I i II. 
3.  Szczegółowy harmonogram prezentacji finału wojewódzkiego zostanie 
opublikowany na stronie internetowej Placówki  
4. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów organizacyjnych 
instytucji realizującej Festiwal oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za uczestników finału, 
za których odpowiedzialność ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie. 
6. Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za właściwe zakwalifikowanie uczestnika 
do kategorii wiekowej oraz wykonawczej. W przypadku błędu w kwalifikacji 
Organizator wydarzenia może zmienić kategorię wiekową Uczestnika lub 
całkowicie zdyskwalifikować . 
7. Każdy uczestnik dokonuje wpłaty 15 zł  od osoby na rachunek bank. 41 1020 5402 0000 0602 
0362 0523  z dopiskiem festiwal tańca pracowni tańca współczesnego  
(za każdą prezentację) do 16 kwietnia 2023r 
8. Program festiwalu zostanie przesyłany na adres zwrotny zgłoszenia do tygodnia przed 
festiwalem. 
9. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator wydarzenia (I i II etap), 
w porozumieniu z Radą Artystyczną. 

Ocena i nagrody: 
Jury oceniać będzie  
- choreografię 
- technikę tańca  
- dobór muzyki i kostiumów 
- ogólny wyraz artystyczny  
Jury przyznaje I , II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej i tanecznej , w tym I miejsce=nominacja do przeglądu 
wojewódzkiego. 


