
REGULAMIN 

I Festiwal Tańca „Krosno  Show Dance” 

20 czerwca 2015r. Krosno Odrzańskie 

Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Pułaskiego 3 
 

 

 

CELE FESTIWALU 

 

- Popularyzacja wśród dzieci i młodzieżytańca jako aktywnej formy spędzania czasu 

wolnego, 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

- konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie tańca, 

- nawiązanie współpracy między ośrodkami kultury i innymi organizacjami nieformalnymi. 

 

TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 

20 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Pułaskiego 3  

w Krośnie Odrzańskim. 

 

ORGANIZATOR: 

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” 

ul. Szkolna 1 

66-600 Krosno Odrzańskie 

Tel. 68 383 8994 

e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl 

koordynator: Paulina Downar – instruktor CAK “Zamek” 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W festiwalu mogą wziąć udział ośrodki kultury, grupy nieformalne z województwa 

lubuskiego. 

2. Kartę zgłoszenia wg wzoru (w załączeniu) oraz muzykę w formacie MP3 należy 

przesłać e-mailna adres: sekretariat@cak-zamek.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

17.06.2015 r. 

3. Zgłoszenie winno być wypełnione pismem drukowanym, bez skrótów i obejmować 

dokładne informacje. 

4. Dane o ilości uczestników zawarte w karcie zgłoszenia traktowane są jako ostateczne. 

5. Ilość występujących zespołów jest ograniczona, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. 

6. Akredytację w wysokości 10,00 zł za 1 uczestnika zespołu należy wpłacić najpóźniej 

do 17.06.2015 r.na konto:  

 

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” 

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 

nr konta 36 1090 1551 0000 0001 1350 2745(BZ WBK) 

tytuł przelewu – FT KSD i nazwa zespołu 

 

7. Brak zgłoszenia lub brak opłaty startowej w wyznaczonych terminach, równoznaczne 

jest z niezakwalifikowaniem do udziału w Festiwalu uczestnika - formacji. 

8. Przy rejestracji konieczne jest okazanie dowodu wniesionej opłaty akredytacyjnej na 

podane konto organizatora. 

9. Opłata raz uiszczona nie polega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że 
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zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  i nagrywania zespołów dla 

potrzeb Festiwalu Tanecznego Krosno Show Dance. 

 

10. Festiwal odbędzie się w TRZECH kategoriach wiekowych. Kategoria I – uczestnicy 

do 7 lat, kategoria II – uczestnicy do 10 lat, kategoria III – uczestnicy do lat 13. 

11. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 90% zgłoszonego zespołu. 

12. W festiwalu nie ma podziału na kategorie taneczne. Wszyscy uczestnicy biorą udział 

w jednej kategorii SHOW DANCE (hip-hop, hip-hop show, dance, jazz, taniec 

współczesny, balet, taniec ludowy itp.). Jedyny podział na kategorie stanowi wiek 

uczestników. 

13. Jeden zespół może zaprezentować wyłącznie jeden taniec.  

 

OCENA I NAGRODY 

1. Zespoły będzie oceniało trzyosobowe jury, które powoła CAK „Zamek”. 

2. Jury będzie oceniało zespoły wg poniższych kryteriów: 

- opracowanie choreograficzne, 

- dobór muzyki i jej interpretacja, 

- technika wykonania, 

- estetyka i dobór kostiumów, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

3. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i medale. 

Dodatkowo jury wyłoni jedną wyróżnioną formację w każdej kategorii wiekowej.  

4. Jury oraz organizator przyznają sobie prawo do innego podziału nagród, a także do 

wprowadzenia dodatkowych wyróżnień. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Instruktor ponosi całkowitą odpowiedzialność za prezentację, bezpieczeństwo 

uczestników  i stan techniczny w szatni. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje i zdarzenia losowe 

podczas Festiwalu. 

3. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

4. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni/garderobie. 

6. Zespoły wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie przez organizatorów.  

7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

 

 


