REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
FORM TANECZNYCH
„LIDZBARK – MIASTO RYTMU”
Zapraszamy zespoły taneczne, które prezentują różne formy taneczne.
ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
Termin i miejsce imprezy:
19 maja 2019 r. o godzinie 12.00, Sala widowiskowo-sportowa, ul. Nowa 10
1. Cel spotkania:
- prezentacja dorobku twórczego amatorskich zespołów i grup tanecznych,
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca zespołowego.
2. Impreza ma charakter otwarty, w formie konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zespół przedstawia dowolne formy taneczne.
2. Dokładne wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do 10
maja na adres organizatora tj.:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark
e-mail: mgoklidzbark@op.pl
3. Karta zgłoszenia Załącznik Nr 1
4. Wpłata do 10 maj - opłaty rekrutacyjnej od każdego członka zespołu 10 zł na numer konta:
BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 50 8215 0006 2001 0000 0967 0004
Do karty zgłoszenia proszę dołączyć KOPIĘ DOWODU WPŁATY.
5. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do występu.
JURY: Jury powołane przez organizatora oceniać będzie grupy taneczne przyjmując następujące
kryteria oceny:
 technika wykonania
 dobór repertuaru
 opracowanie choreograficzne
 ogólny wyraz artystyczny
KATEGORIE WIEKOWE:
6-9 lat
10-14 lat
15-19 lat
* o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80% osób danej grupy
* najstarsze tancerki w grupie mogą być starsze tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu
kategorii wiekowej !
* trener zobowiązany jest do posiadania list z datami urodzenia tancerzy – decyduje rok
urodzenia ! tancerze zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych lub innego dokumentu
tożsamości!

NAGRODY:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł
Wyróżnienia w każdej kategorii po 100 zł

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Każdemu zespołowi towarzyszy playback odpowiedniej jakości na płycie CD, pendrive
 każda prezentacja powinna trwać od 2,30-4,00’, choreografie dłuższe i krótsze od podanych limitów
czasowych nie będą oceniane. Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny!
 Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, prosimy o oznakowanie nagrania (nazwa grupy, tytuł układu)
i dostarczenie przed imprezą,
 Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 Obowiązuje potwierdzenie swojego udziału u organizatora w dniu imprezy
 Zespoły zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę!
 Uwaga! Ilość zespołów biorących udział w festiwalu jest ograniczona! Organizator ma prawo do
wcześniejszego zamknięcia list startowych!
 Prezentacja odbywa się na otwartej scenie o wymiarach 11x11m, przy jednakowym oświetleniu z
udziałem publiczności.
 Zabronione jest używanie ognia, efektów pirotechnicznych, dymów oraz własnego oświetlenia.
 Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników.
 Prezentacje odbędą się jednego dnia.
 Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu części konkursowej.
 Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.
 Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.
 Minimalna ilość członków w zespole to 6, a maksymalna to 25.
 Ubezpieczenie zespołów pokrywają instytucje delegujące.
 Zaleca się dodatkowe indywidualne lub grupowe ubezpieczenie NWW.
 Festiwal nie dotyczy zespołów folklorystycznych, tańca towarzyskiego oraz występów solowych
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej
 Każda grupa powinna posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie
trwania festiwalu oraz za ewentualne straty materialne.
 Instruktorzy zobowiązani są do pozostawienia porządku w szatni po zakończonym występie.
 Jury przyzna miejsca 1, 2 i 3 oraz wyróżnienia. Zespoły, które zajmą miejsca 1, 2 i 3 w każdej z
kategorii, dodatkowo otrzymają puchary.
 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Informacje o IV Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych „LIDZBARK – MIASTO RYTMU”
codziennie w MGOK w Lidzbarku pod numerem telefonu (0-23) 6961379

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku, ul.
Sądowa 23 13-230 Lidzbark. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji określonych w Regulaminie celów. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora
danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania.
Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej
mgoklidzbark.com w zakładce "RODO" oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (e-mail: mgok@iodlidzbark.pl).

