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Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 
oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Artystycznego „Buziaki” 
Stowarzyszenie Promocji Wychowania Przez Taniec „Aluzja” 

 
 

Współorganizator 
Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonia Gorzowska 

Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. 
 
 

 

Biuro organizacyjne 
 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
UL. TEATRALNA 8 

66-400 GORZÓW WLKP. 
POLSKA 

“Festiwal” 
Tel./Fax +48 95 722 85 75 

 
Dyrektor Festiwalu - Krzysztof Szupiluk Tel. + 48 602 381 795 

 
www.festiwal.gorzow.pl 

biuro@festiwal.gorzow.pl 
 
 
 
 
 



XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL  

PRZYSTAŃ DLA TAŃCA  
2 – 6 lipca 

GORZÓW 2015 
 

www.festiwal.gorzow.pl                                                   Dyrektor:                                                              Młodzieżowy Dom Kultury 
biuro@festiwal.gorzow.pl                                                Krzysztof Szupiluk                                               Teatralna 8 
tel/fax +95 722 85 75                                                      +48 602 381 795                                                  66-400 Gorzów Wlkp./ POLSKA 

 
Regulamin 

I CEL IMPREZY 

 Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. 

 Popularyzacja  form tańca klasycznego, współczesnego  i nowoczesnego.  

  Promowanie twórczości artystycznej i tanecznej dzieci i młodzieży. 

 Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie sztuki choreografii. 

 Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie edukacji muzyczno-tanecznej dzieci                                           

i młodzieży. 

 Integracja różnych środowisk tanecznych z kraju i zagranicy. 

 Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji wśród młodych artystów. 

 

 
II  OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami festiwalu mogą być dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne poruszające 

się w obszarze różnych stylów i technik tańca ulicznego, różnych technik tańca 

współczesnego, tańca jazzowego, modern, baletu klasycznego.  

2. Festiwal ma charakter konkursu. Prezentacje konkursowe oceniać będzie profesjonalne 

jury (specjaliści w zakresie różnych form tańca). Podczas Koncertu Galowego, w którym 

wezmą udział wszyscy uczestnicy Festiwalu, zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia                 

w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych. 

3. Uczestnictwo zespołu w festiwalu  poprzedzone będzie wstępnymi kwalifikacjami 

prezentacji tanecznych  zarejestrowanych na płytach DVD. 

4. Zespół może brać udział w 2 kategoriach tanecznych, prezentując w kwalifikacjach                  

i konkursie tylko 1 kompozycję taneczną w danej kategorii. 

 

5. Do 27 marca 2015 roku należy przesłać na adres elektroniczny Festiwalu 

(biuro@festiwal.gorzow.pl)  wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz 3 aktualne zdjęcia 

zespołu. 

6. Do 27 marca 2015 należy przesłać na adres organizatora Festiwalu nagrania DVD                

z programem konkursowym. Płyta DVD powinna zawierać tylko 1 prezentację , oraz opis: 

nazwa zespołu, kategoria taneczna, wiekowa, tyt. choreografii.  

Uwaga! Nagranie choreografii może być bez kompletnego kostiumu scenicznego. 

7. Do 10 kwietnia 2015 roku organizator drogą mailową potwierdzi udział zespołu                 

w Festiwalu. 

8. Zespół może liczyć do 25 osób. 

 

 

 

mailto:biuro@festiwal.gorzow.pl
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9. Zespoły zakwalifikowane do Festiwalu zobowiązane są do: 

 potwierdzenia łącznej liczby  uczestników Festiwalu (tancerze+ opiekunowie+ kierowca) 

 podania terminu przyjazdu i wyjazdu (dzień i przybliżona godzina) 

 przygotowania nagrań (muzyki) do prezentacji konkursowych według podanych 

wymogów: nagranie na płycie CD audio lub w formacie mp3 320 kb/s(44 kHz/stereo)   

w maksymalnie najlepszej, studyjnej jakości; nośnik powinien zawierać nagranie               

i dokładny opis  tylko 1 prezentacji. 

 Przygotowania nagrań CD audio do prezentacji niekonkursowych, które będzie można 

zaprezentować podczas trwania Festiwalu. 

10. Instytucje delegujące zespół na Festiwal mają obowiązek ubezpieczenia grupy od 

następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu. 

11.   Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu udzielą organizatorowi Festiwalu 

zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie 

swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, 

radiowego, elektronicznego.  

 

12. Organizator zapewnia: 

 zakwaterowanie ( 4 noclegi) 

 3 posiłki dziennie 

 udział w 3 prezentacjach tanecznych (przegląd konkursowy, występ pozakonkursowy, 

Koncert Galowy) 

 konsultacje z jurorami Festiwalu 

 spotkania integracyjne i rekreacyjne 

 pilota dla grup zagranicznych 

 upominki i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników Festiwalu 

 

 

 

III ZASADY KONKURSU TANECZNEGO 

1. KATEGORIE TANECZNE 

 Etiuda taneczna ( balet, modern- jazz, contemporary, techniki mieszane) 

Krótka forma choreograficzna o konkretnej lub abstrakcyjnej tematyce. Ważne elementy: 
spójność techniki i formy, oraz wysoki poziom wykonawczy. Czas: do 4 min. 
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 Inscenizacja taneczna ( jazz, modern, contemporary,  balet, techniki mieszane) 

Propozycja artystyczna o określonej tematyce, narracji i dramaturgii. Ważne elementy: spójność 
tematyki z kostiumami, rekwizytami i innymi efektami scenicznymi.   

Uwaga! Do tej kategorii zalicza się również piosenka i taniec jako inscenizacja ruchowa do 

piosenki, wykorzystująca również rekwizyty i inne środki sceniczne. Czas: do 4.30. 

 

 Street dance - style uliczne 

Prezentacja choreograficzna oparta na nowoczesnych technikach tańca takich jak: Breakdance,    

Hip – Hop, Funk, House Dance, Locking, Popping. Ważne elementy: oryginalna interpretacja               

i wysoki poziom wykonawczy. Czas: do 4 min. 

2. KATEGORIE WIEKOWE 

 do 12 lat (2003 i młodsi) 

 do 16 lat (1999 i młodsi) 

 powyżej 16 lat 

Uwaga!  O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80% grupy. 

3. Zespół  może prezentować się w 2 kategoriach tanecznych jednocześnie. 

4. W danej kategorii tanecznej należy zaprezentować 1 kompozycję taneczną.  

 

IV OCENA I NAGRODY 

Komisja artystyczna oceniać będzie 5 aspektów prezentacji tanecznych: kompozycję, technikę 
wykonania, walory artystyczne, dostosowanie repertuaru do wieku i poziomu technicznego 
wykonawców, dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów.  

 

1. W każdej kategorii jury przyzna festiwalowe nagrody: 

 Złota Przystań – statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł 

 Srebrna Przystań – statuetka 

 Brązowa Przystań – statuetka 

 Wyróżnienia – dyplom 

 

2. Nagrody Indywidualne : 

  Osobowość Artystyczna/Taneczna 

 Najlepsza Tancerka 

 Najlepszy Tancerz 

 Najmłodszy uczestnik Festiwalu 

 Dusza Towarzystwa Festiwalowego 

3. Komisja artystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii tanecznej zespołu i jego ostatecznej 

kwalifikacji. 
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V KOSZTY UCZESTNICTWA 

 Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 zł od osoby (od obiadu 2 lipca do śniadania 6 lipca). 

 Zespół nie korzystający z noclegów i posiłków wnosi opłatę w wysokości 100 zł od 

uczestnika. 

 Całkowitą kwotę kosztu uczestnictwa należy wpłacić na wskazane konto  organizatora     

w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2015r. 

 Rezygnacja z Festiwalu po 1 czerwca 2015 powoduje utratę 50 %  wpłaconej kwoty. 

 
 

VI DANE TECHNICZNE:    

 Koncert konkursowy odbędzie się w gorzowskiej Filharmonii. 

Powierzchnia sceny: 186 m² 

http://www.filharmoniagorzowska.pl 

 

 

 

 Koncerty  „Witamy w Gorzowie” i Koncert Galowy odbywać się będą w gorzowskim 

amfiteatrze: 

                           Powierzchnia sceny: 360 m2 

http://www.emceka.pl/ 

 

 

 
 
 

http://www.filharmoniagorzowska.pl/
http://www.emceka.pl/

