
 
 

1 
 

Miastko, dn. 22.01.2018 r. 

REGULAMIN  

II PRZEGLĄDU  

MINI FORMACJI  TANECZNYCH 

w POWIATOWYM MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  

MIASTKO 2018 

 

1. ORGANIZATOR 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku 

 

2. CEL PRZEGLĄDU 

- Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych.  

- Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i    młodzieżowymi 

grupami tanecznymi.  

- Popularyzacja tańca jako formy ruchowej i formy wyrażania emocji.  

- Rozwijanie talentów, kształtowanie umiejętności zachowania na scenie oraz zdrowego 

współzawodnictwa. 

 

3. UCZESTNICY 

Zespoły – mini formacje od 3 do 7 osób działające w szkołach,  placówkach oświatowo – 

wychowawczych, domach kultury, świetlicach, klubach itp. działających na terenie powiatu 

bytowskiego. 

 

4. REALIZATORZY 

PMDK Miastko, ul. Młodzieżowa 5, tel. 59 857 32 06, mdkmiastko@wp.pl 

Organizator i Koordynator Artystyczny Przeglądu - mgr Danuta Matraszek, tel. 602 625 201 

 

5. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU 

14.04.2018 r.   godz. 11.00 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku  ul. Młodzieżowa 5 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE 

- dzieci  w wieku 6-9 lat 

- dzieci  w wieku 10-13 lat 

- dzieci  w wieku 14-16 lat 

- powyżej 16 lat 

O grupie wiekowej decyduje większość uczestników. 

Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu. 

 

7. FORMA TANECZNA 

- Do udziału zapraszamy mini formacje różnych form tanecznych z wyłączeniem tańca 

narodowego, ludowego i regionalnego. 

- Uczestnicy prezentują jeden układ taneczny o czasie trwania nie  przekraczającym 5 minut. 
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8. OCENA I NAGRODY 

  Jury i przewodniczącego powołuje organizator. 

 Jury oceniające występ uczestników będzie brało pod uwagę następujące kryteria : 

- Dobór muzyki, 

- Opracowanie choreograficzne – dostosowane do wieku uczestników, 

- Dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów  oraz dostosowanie ich do wieku uczestników, 

- Technikę wykonania, 

 - Ogólne wrażenie artystyczne, 

 Końcowa ocena  jest sumą ocen jurorów. 

 Obrady Jury są tajne. 

 Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 Jury w każdej grupie wiekowej wyłoni zwycięzcę – przyzna 1,2,3  miejsce.  

Zwycięzcy otrzymują puchary/statuetki oraz dyplomy. 

Wyróżnieni otrzymują dyplomy. 

 

9. WARUNKI REGULAMINOWE 

- Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia wraz 

 z oświadczeniem na adres PMDK.  

Prosimy o przesłanie kart zgłoszenia pocztą, pocztą elektroniczną na adres mailowy - 

mdkmiastko@wp.pl lub dostarczenie do sekretariatu placówki w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 30.03.2018 r. 

- Instruktor musi sam dopilnować dostarczenia opisanego podkładu muzycznego do akustyka 

na kilka minut przed występem. 

 

UWAGA ! Nie dysponujemy sprzętem do odtwarzania płyt MD. 

- Kolejność występów Zespołów zostanie ustalona w drodze losowania przed rozpoczęciem 

przeglądu.  

- Organizator ma prawo do zmiany kolejności występów podczas przeglądu. 

 

ORGANIZATORZY  ZASTRZEGAJĄ  SOBIE  PRAWO  DOKONANIA  ZMIAN 

REGULAMINOWYCH. 

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Placówki  zgłaszające Zespoły Taneczne do przeglądu powinny ubezpieczyć członków 

swoich grup na przejazd i pobyt. 

2) Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo 

uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa  Edukacji Narodowej) 

3) Delegujący Zespoły ponoszą koszty przejazdu i wyżywienia. 

4) Organizator zapewnia nagłośnienie. 

5) Rozmiar sceny 7m x 5 m. 

6) Niespełnienie warunków regulaminu, eliminuje uczestników z przeglądu. 

7) Organizator zapewnia słodki poczęstunek. 

8) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Przeglądu. 

 

mailto:mdkmiastko@wp.pl
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…………………..      …………………… 
  (jednostka delegująca)           (miejscowość, data) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

II PRZEGLĄDU MINI FORMACJI TANECZNYCH PMDK W MIASTKU 

 

 

Nazwa Zespołu 

 

 

 

Tytuł układu tanecznego 

 

 

 

Liczba uczestników 

 

 

Kategoria wiekowa 

 

 

 

Czas trwania występu 

 

 

 

Imię i nazwisko 

instruktora, nauczyciela oraz choreografa 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

do opiekuna zespołu 

 

 

 

 

 

Imienna lista uczestników 

z datami urodzenia 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

………………………………………………… 
           (czytelny podpis zgłaszającego) 
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OŚWIADCZENIE 

1. Zespół……………………………………………………………………………………….. 

Instytucja patronująca………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko, telefon kierownika zespołu………………………………………………... 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em zespół z regulaminem II Przeglądu Mini Formacji 

Tanecznych w PMDK w Miastku, zespół akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się 

do ich przestrzegania. 

3. Oświadczam, że reprezentuję cały zespół i w jego imieniu wyrażam zgodę na: 

a. nieodpłatnie i nieodwołalnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 880) ze 

zm.), na wykorzystywanie wizerunku w/w zespołu utrwalonego za pomocą wszelkich 

technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w II Przeglądzie Mini 

Formacji Tanecznych, 

b. wizerunek może zostać umieszczony na stronie internetowej oraz w materiałach 

promujących Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku.  

 

4. Oświadczam, że zespół został poinformowany, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  

z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, że: 

a. Administratorem danych osobowych Uczestnika Przeglądu  jest Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Miastku (77-200), ul. Młodzieżowa 5, dalej 

jako PMDK. 

b. Dane osobowe Zespołu uczestniczącego w Przeglądzie przetwarzane będą w celach 

organizacji i prowadzenia II Przeglądu Mini Formacji Tanecznych przez PMDK. 

c.  Członek zespołu uczestniczący w Przeglądzie  ma prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania. 

d. Podanie PMDK danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 
..……………………………………………………      ..……………………………………………………………… 

(data, miejscowość)       (czytelny podpis kierownika zespołu) 
 

 
                                         

 
 

 


