
                                                                                                    

 
Projekt „Pogotowie taneczne“ współfinansowany jest ze środków Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” 

realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 

 

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Międzypokoleniowego Konkursu Tańca Amatorskiego 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ogólnopolski Międzypokoleniowy Konkurs Tańca Amatorskiego, zwany dalej Konkursem, 

organizowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska realizującą projekt pod nazwą 

„Pogotowie Taneczne” współfinansowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 

w ramach konkursu „Seniorzy w akcji“ prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych 

„ę“ z Warszawy – zwaną dalej organizatorem i prowadzony jest na zasadach określonych  

w Regulaminie.  

 

Cele konkursu 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1. Nagradzanie inicjatyw senioralnych, budowanie dialogu międzypokoleniowego  

i promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez seniorów, 

2. Rozwijanie pasji i zaangażowania w utrzymanie sprawności fizycznej seniorów,  

3. Promowanie organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów i środowisk lokalnych, 

promocja tańca jako pasji oraz alternatywnej formy terapii służącej poprawie zdrowia 

oraz samopoczucia seniorów, a także promocja tańca jako formy łączącej pokolenia oraz 

różne grupy społeczne.  

§ 3 

 Termin i miejsce konkursu: 

30 września 2020 roku, godz. 14.00 – 19.00. Restauracja U Przewoźnika, ul. Piłsudskiego 14, 

43-100 Tychy  
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§ 4 

     Kategorie 

1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych oraz instytucji oraz organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, które chcą zgłosić siebie lub swojego reprezentanta 

do udziału w konkursie tańca w następujących kategoriach: 

a) tańczący soliści 

b) tańczące duety  

c) formacje taneczne (max. 5 osób ze względu na panującą sytuację zagrożenia 

epidemiologicznego) 

2. Dopuszczalny jest występ formacji i duetów międzypokoleniowych. 

3. Dopuszczalne jest wystąpienie jednego uczestnika w kilku kategoriach. 

§ 5 

Zgłoszenia 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie wypełnionej karty zgłoszeniowej 

w terminie do 21 go września 2020 roku na adres e-mail: seniorzy.ib@gmail.com lub 

złożenie jej osobiście w siedzibie Organizatora w Tychach przy ul. Edukacji 11 do godz. 

16.00 w Klubie Seniora Platyna bądź  przesłanie na adres pocztowy: 43 – 100 Tychy,  

ul. Edukacji 11: Internationaler Bund Polska (Klub Seniora Platyna). Decyduje data wpływu. 

2. Zgłoszenia do konkursu może przysyłać każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, 

lub instytucja publiczna - typując kandydata. 

3. Karta zgłoszeniowa jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

4. Karty zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej organizatora www.ib-

polska.pl 

5. Liczba miejsc uczestników konkursu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

przesłanie kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. W przypadku dużej 

ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału przysługuje osobom powyżej 60 roku życia. 

6. Każdy zakwalifikowany kandydat zostanie poinformowany o fakcie dopuszczania do 

uczestnictwa w konkursie drogą mailową lub telefoniczną.   

 

 

mailto:seniorzy.ib@gmail.com
http://www.ib-polska.pl/
http://www.ib-polska.pl/
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§ 6 

Kategorie taneczne 

1. Uczestnicy wykonają przygotowany przez siebie układ taneczny w dowolnie wybranej 

dla siebie technice tańca (taniec klasyczny, nowoczesny, improwizacja taneczna). 

2. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min, ale nie może być krótszy niż 1:30 

min. 

     § 7 

Zaplecze techniczne  

1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz oprawę muzyczną. 

2. Uczestnicy we własnym zakresie powinni dostarczyć opisaną płytę CD bądź inny nośnik 

z własną muzyką nagraną w dobrej jakości najpóźniej w dniu konkursu na godzinę przed 

planowanym występem. 

§ 8 

Kryteria oceny 

1. Ocenie podlega m. in.: technika taneczna, dobór muzyki oraz repertuaru, stosowanie 

różnych form tanecznych, synchronizacja, opracowanie choreograficzne, dobór strojów  

i rekwizytów, muzykalność, ogólne wrażenie artystyczne.  

2. Obowiązuje sędziowanie niejawne. 

3. Oceny będzie dokonywać trzyosobowe Jury powołane przez organizatora. Jego werdykt 

nie podlega odwołaniu, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu. 

4. Jury przyzna nagrodę laureata w każdej kategorii. 

5. Spośród wszystkich uczestników prezentujących się podczas Konkursu wyłoniony 

zostanie również jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę Grand Prix przeglądu, 

przyznaną na podstawie głosowania publiczności.  

 

§ 9 

Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie,  

a laureaci w każdej kategorii oraz laureat Grand Prix zwycięskie 

puchary.  
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§ 10 

1. Informacje końcowe i ogólne uwagi: 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom. Organizatorzy decydują 

również o wszystkich sprawach związanych z konkursem, a nie objętych niniejszym 

regulaminem. 

§ 11 

 

Zasady postępowania w związku z pandemią COVID-19. 

1.Podczas wydarzenia należy przestrzegać następujących wytycznych  dostosowanych do 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej : 

a. Przy wejściu i podczas kontaktu bezpośredniego z drugą osobą należy posiadać 

założoną – własną maseczkę ochronną. 

b. Przy wejściu na salę obowiązuje dezynfekcja dłoni.  

c. Należy zachować obowiązującą bezpieczną odległość pomiędzy uczestnikami. 

d. Uczestnicy będą poproszeni o podpisanie w dniu imprezy oświadczenia o 

właściwym stanie zdrowia. 

e. W trakcie imprezy regularnie dokonywanie będą przerwy na wietrzenie 

pomieszczenia i dezynfekcję. 

f. Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z uczestnikami i gośćmi 

zostaną poddane uprzedniej dezynfekcji.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku pogorszenia się 

sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w regionie.  

 

 

Załączniki)  

1). Formularz zgłoszeniowy  
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Formularz zgłoszeniowy  

Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Amatorskiego 

 

1.  Kategoria (należy podkreślić wybraną): 

 a). Tańczący soliści 

 b). Tańczące duety  

 c). Formacje taneczne  

2. Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika lub uczestników (w przypadku par i formacji): 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3. osoba / instytucja zgłaszająca: 

.............................................................................................................................................. 

4. Dane kont aktowe kandydata / instytucji zgłaszającej (telefon, adres e-mail) 

..................................................................................................................................... 

 

 

       ……………………………… 

       Podpis zgłaszającego 


