CELE I ZADANIA
KONKURSU
§1.

Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć tanecznych dzieci i młodzieży
uczęszczających do niepublicznych szkół baletowych, szkół tańca, ośrodków kultury oraz osób
niezrzeszonych .
§2.
Podstawowym zadaniem konkursu jest:
1) ocena poziomu kształcenia oraz umiejętności tanecznych dzieci i młodzieży
2) zachęcanie i motywowanie do pracy młodych tancerzy i pedagogów,
3) integracja środowiska tanecznego młodzieży z Polski i z zagranicy,
4) wymiana doświadczeń instruktorów tańca oraz pedagogów,
5) poszerzenie oferty kulturalnej miasta Opola oraz jego popularyzacja w kraju i zagranicą.

II ORGANIZACJA
§3.

1. Konkurs odbywa się raz w roku.
2. I MIĘDZYNARODOWY KONKURS BALETOWY odbędzie się w dniach 20-21października w
Opolu, Polska.

Udział w konkursie mogą brać uczniowie niepublicznych, prywatnych szkół baletowych,
ośrodków kultury oraz osoby niezrzeszone w wieku 9-17+ ( wiek według rocznika).
4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR
DANCE”
5. Dyrektorem konkursu jest Izabela Przepiórska – Górniak
3.

§4.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: tańca klasycznego i tańca współczesnego
( techniki modern, contemporary).
2. W kategorii tańca klasycznego utworzono cztery grupy wiekowe i podział ten dotyczy
wszystkich form pokazów (solo, duet, para, grupa) .
a) Grupa młodsza 9-11 LAT
b) Grupa średnia 12-14
c) Grupa starsza 15-16
d) Grupa dorosłych 17-17+
1.

3.

W kategorii taniec modern/contemporary utworzono cztery grupy wiekowe i podział ten
dotyczy wszystkich form pokazów ( solo, duet, para, grupa).
a) Grupa młodsza 9-11 LAT
b) Grupa średnia 12-14

c) Grupa starsza 15-16
d) Grupa dorosłych 17-17+
4.

Formy pokazów tanecznych i czas prezentacji :
FORMA PREZENTACJI
TANECZNEJ
Solo

CZAS MIN

CZAS MAX

1 min

2:30min

Duet (dwie kobiety, dwóch
mężczyzn i para)
Grupy (3-7 osób)

1:45 min

2:30 min

2:30 min

3:30 min

Każdy uczestnik może wystąpić w obu kategoriach tanecznych: tańcu klasycznym i tańcu
modern/ contemporary.
6. Uczestnicy form prezentacji tanecznych solo, mogą wystąpić również w innej formie
prezentacji, z zachowaniem grupy wiekowej.
5.

UWAGA: duet , para,– 1 osoba może być z innej grupy wiekowej jednak nie starsza i nie
młodsza o więcej niż 2 lata od zakresu wieku danej grupy wiekowej.
W „GRUPACH” nie może być więcej niż 20% uczestników nie spełniających kryteriów
wiekowych. Uczestnicy form prezentacji: solo, duet , para, mogą wystąpić tylko w jednej
„GRUPIE” odpowiadającej ich kategorii wiekowej w technice tańca klasycznego i
technice tańca modern/contemporary.
Ważne: Ilość grup biorących udział w konkursie ograniczona jest do 10 zespołów. O
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

III PROGRAM
§5.
1.
2.

Konkurs obejmuje trzy etapy dla każdej formy prezentacji.
W kategorii tańca klasycznego uczestników na poszczególnych etapach obowiązuje:
1) Solo (we wszystkich kategoriach wiekowych):
a) I etap – udział w lekcji tańca klasycznego,
b) II etap – wykonanie jednej wariacji z repertuaru baletu klasycznego,
c) III etap - powtórzenie wariacji prezentowanej w II etapie.
2) Duet, para, grupa (we wszystkich kategoriach wiekowych)
a) I etap - prezentacja jednego układu w technice tańca klasycznego,
b) II etap – powtórzenie układu z I etapu,
c) III etap – jak wyżej.

3.

W kategorii tańca współczesnego uczestnicy na poszczególnych etapach zobowiązani są
do:
1) Solo (we wszystkich kategoriach wiekowych):
a) I etap – prezentacja jednego układu w technice tańca modern/contemporary ,
b) II etap – powtórzenie układu z etapu I,
c) III etap – jak wyżej
2) Duet, para, grupa ( we wszystkich kategoriach wiekowych)
a) I etap – prezentacja układu w technice tańca modern/contemporary,
b) II etap – powtórzenie układu z I etapu,
c) III etap – jak wyżej.
§6.

Lekcje tańca klasycznego prowadzone są à vista i odbywają się w Niepublicznej Szkole
Baletowej - Szkole Sztuki Tańca RAMADA przy ul. Jodłowej 31 w Opolu
2. Uczestników lekcji obowiązują jednakowe stroje.
a. grupa młodsza 9-11 lat – dziewczęta: biały lub różowy kostium na ramiączkach
bez tuniczek, białe rajstopy, białe baletki plastyczne,
b. grupa średnia 12-14, starsza 15-16, dorośli 17-17+ - dziewczęta:
czarny kostium na ramiączkach, białe rajstopy, białe baletki plastyczne.
c. Wszystkie grupy: młodsza 9-11 lat, średnia 12-14 lat, starsza15-16 lat, dorośli 1717+ - chłopcy:
1.

białe obcisłe koszulki z krótkim rękawem, białe skarpetki, czarne trykoty, białe
baletki plastyczne.
§8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

W II i III etapie uczestnicy wykonują swoje układy w kostiumach scenicznych przy
jednakowym oświetleniu.
Uczestnicy grupy młodszej 9-11 lat – dziewczęta w kategorii taniec klasyczny, tańczą
tylko w baletkach. Pozostałe grupy wiekowe w baletkach lub w pointach.
Uczestnicy wszystkich grup kategorii taniec modern/contemporary prezentują się: boso, w
napalcówkach, lub baletkach.
Układy nie mogą zawierać elementów stałych scenografii. Mogą zawierać rekwizyty,
które tancerz/tancerze może/mogą samodzielnie wnieść i znieść ze sceny oraz nie narażą
na uszkodzenie podłogi tanecznej.
Układy taneczne powinny być dostosowane do wieku uczestników!
Prosimy o zwrócenie uwagi , aby wariacje klasyczne nie zawierały rażących modyfikacji
ogólnie przyjętych wersji układów wpływających na zmianę charakteru postaci danej
wariacji ( np. pirouettes fouetté w wariacji Giselle z I aktu zamiast piqué en tournant po
kole). Układy klasyczne mogą zawierać niewielkie zmiany tylko u uczestników konkursu
w wieku 9 – 11 lat.
§9.

1. Miejsce zajmowane przez uczestnika podczas lekcji oraz kolejność występów w II i III etapie
solo zostaje ustalona przed konkursem, w drodze losowania i zostaje zachowana do końca
konkursu.
2. W sytuacjach losowych jury konkursu może zgodzić się na zmianę w kolejności prezentacji
uczestnika. W takim przypadku zmiana ta obowiązuje do końca konkursu.
§10.
1.

Układy taneczne prezentowane podczas konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich w
zakresie objętym ochroną praw autorskich.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§11.

1.

L.P.

Każdy uczestnik oraz zespół biorący udział w konkursie ma obowiązek wypełnić kartę
zgłoszeń i odesłać ją do organizatora najpóźniej do dnia 10 października 2018 roku na
adres: lifefordance.setia@gmail.com

1

2

3

4

5

Kategoria wiekowa
Imię i nazwisko
Uczestnika
Data urodzenia
Wykonywany układ /
wariacja klasyczna
Nazwisko
choreografa
Nazwisko
kompozytora
Osoba
przygotowująca
Nazwa Szkoły,
Ośrodka kultury
Czas prezentacji

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Za udział w konkursie każdy uczestnik ponosi opłatę.
Powyższa opłata wynosi:
Solo: 40 zł.
Duet /Para : 70 zł.
Grupa: 150 zł.
Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life
for Dance:
Nr 59 2030 0045 1110 0000 0400 6210
Z dopiskiem Międzynarodowy Konkurs Baletowy
Do dnia 10.10 2018r.
Wpłaty wpływające po wyznaczonym terminie wynosić będą:
Solo – 60zł
Duet/Para – 95 zł.
Grupa – 220 zł.
Każdy uczestnik konkursu (solo, duet) w dniu rejestracji przekazuje organizatorowi płytę,
z nagraniem utworu do prezentacji w formacie MP3 lub WAVE. Na płycie może
znajdować się wyłącznie jeden utwór.
Płyta ma być opisana: Imię, nazwisko uczestnika, kategoria i technika taneczna, grupa
wiekowa, nazwa utworu, np.: ANNA KOWALSKA, solo klasyczne, grupa średnia 12-14
lat, Kitri.
Opis płyty dla „GRUPY” – nazwa utworu, nazwa szkoły, grupa wiekowa.
Wymiary sceny: szerokość 11m, głębokość 9m.

V JURY
§12.

1.

1) W skład jury wchodzą wybitni choreografowie, tancerze, i pedagodzy z Polski i
zagranicy powoływani i zatwierdzani przez dyrektora konkursu.
2) W skład jury nie mogą wchodzić nauczyciele przygotowujący uczestników do

konkursu, dyrektorzy, wicedyrektorzy niepublicznych szkół oraz ośrodków kultury, z
których pochodzą tancerze.
3) Jury działa w czasie trwania konkursu, a jego obradami zarządza przewodniczący
jury.
§13.
1.

Jury dokonuje oceny uczestników konkursu, biorąc przede wszystkim pod uwagę:

1) poziom technicznych umiejętności, prawidłowość i precyzję wykonania

ćwiczeń podczas lekcji konkursowej, aparycję i muzykalność,
2) poziom wykonywania prezentacji tanecznych w danej technice tańca:

predyspozycje taneczne, artystyczną, plastyczną formę ruchu, indywidualność i
osobowość sceniczną, wrażliwość artystyczną, umiejętności techniczne, aparycję i
muzykalność,
3) poziom wykonania wariacji z baletowego repertuaru klasycznego:
artystyczną formę, świadomość stylu, wyraz, estetykę ruchu, interpretacyjną dojrzałość,
wrażliwość i osobowość artystyczną, techniczne umiejętności,
aparycję i muzykalność,
4) umiejętność i poziom wykonania układów w technice tańca współczesnego (modern,
contemporary):
klarowność stylu, nienaganną technikę, wyraz artystyczny i estetykę ruchu, umiejętność
interpretacji i wyrażania ruchem muzyki oraz tematu choreografii, dojrzałość
interpretacyjną, osobowość , indywidualność artystyczną.
§14.
1.

Uczestnicy konkursu oceniani są w skali od 1-40 punktów w podziale:
NR
STARTOWY

TECHNIKA

WYRAZ
ARTYSTYCZNY

MUZYKALNOŚĆ

WRAŻENIE
OGÓLNE

1

1-10

1-10

1-10

1-10

SUMA

UWAGI

Jury ocenia uczestników bezpośrednio po ich występie, wpisując punktację do
indywidualnych kart uczestników, podpisując je własnoręcznie oraz przekazując karty
sekretarzowi jury, który przechowuje je do zakończenia danego etapu.
3. Liczenie głosów następuje po każdym etapie konkursu.
4. W sytuacji kiedy następuje duża rozbieżność w ocenie uczestnika , juror który taką
ocenę wystawił uzasadnia ją przewodniczącemu jury.
5. W sytuacjach niejednoznacznych decyzję ostateczną podejmuje przewodniczący jury.
2.

§15.
1.

Do II etapu konkursu solo przechodzą wszyscy uczestnicy z wyjątkiem uczestników,
którzy nie wykazali dostatecznych umiejętności technicznych w wykonywaniu
ćwiczeń oraz w znacznym stopniu odbiegali od wymagań podczas prowadzonej lekcji.
W takim wypadku jury ma prawo nie dopuścić uczestnika do II etapu konkursu.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

W kategorii tańca klasycznego chłopców klasyfikuje się oddzielnie.
Do III etapu konkursu jury dopuszcza maksymalnie 5 osób/ duetów/grup z najwyższą
punktacją łącznie z etapu I i II w każdej grupie wiekowej i w każdej formie tańca. Po
III etapie konkursu jury, na podstawie sumy punktów wszystkich etapów, przyznaje I,
II, III miejsce.
Jeśli po II etapie konkursu nastąpił remis, wszyscy uczestnicy remisu przechodzą do
kolejnego etapu.
Jury ma prawo nie przyznać np. I, II, III miejsca jak również nagród specjalnych.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości po każdym etapie.
Po przyznaniu i rozdaniu nagród jury będzie dostępne dla uczestników konkursu przez
15 min. (można podejść i zapytać o radę jak być lepszym tancerzem w przyszłości, co
poprawić, co zmienić ).

VI NAGRODY, TYTUŁY WYRÓŻNIENIA
§16.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Jury przyznaje uczestnikom konkursu , na podstawie uzyskanego miejsca, nagrody ,
tytuły i wyróżnienia.
Jury może przyznać ,w kategorii tańca klasycznego, I, II, III miejsce w IV grupach
wiekowych oddzielnie chłopcom i dziewczętom. W kategorii tańca współczesnego
jury przyznaje I, II, III miejsce dziewczętom lub chłopcom.
Jury może przyznać 3 nagrody specjalne po 500 PLN ( w kategorii solo, w kategorii
duety/pary i w kategorii grupy).
Uczestnicy Konkursu , którzy otrzymali I, II, III miejsce lub nagrodę specjalną
otrzymują dyplomy z tytułem „Laureata Konkursu”
Uczestnicy III etapu otrzymują dyplomy „Finalista Konkursu”
Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe.
§17.

Jury ma prawo w danej kategorii nie przyznać nagrody lub podzielić ją według własnego
uznania.
§18.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do Konkursu
otrzymują dyplom uczestnictwa.
§19.
1. Na zakończenie konkursu organizowany jest koncert laureatów w którym biorą udział

wszyscy uczestnicy, którzy zajęli I, II, III, miejsce, wyróżnienie oraz nagrody specjalne.
2. Program Koncertu Laureatów, jak i kolejność ich występów ustala jury.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20.

Uczestnicy konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty podróży noclegu i
wyżywienia.
2. Uczestnicy konkursu ubezpieczają się w zakresie zdrowia oraz innych zdarzeń w tym
kradzieży.
1.

Nagrywanie muzyki lub występów podczas konkursu wszelkimi rejestratorami
dźwięku lub obrazu jest surowo zabronione. Zakaz nie dotyczy osób , które wniosły
opłatę akredytacyjną w kwocie100 zł na konto: Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i
Artystycznej Life for Dance:
Nr 59 2030 0045 1110 0000 0400 6210
Z dopiskiem „Międzynarodowy Konkurs Baletowy, akredytacja”,
do dnia 10.10 2018r.
4. Jeśli uczestnik rezygnuje z udziału w konkursie organizator nie zwraca opłaty startowej.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku w celach marketingowych organizatorowi konkursu.
6. Każdy uczestnik konkursu musi posiadać przy sobie dokument tożsamości potwierdzający
wiek.
3.

7.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rejestracji wszystkich prezentacji w
formie audiowizualnej.

8.
1) Szkoła lub ośrodek kultury ma obowiązek zapewnić swoim podopiecznym opiekę

opiekuna i / lub pedagoga. Na 10 osób w grupie przypada 2 opiekunów.
2) Opiekunów oraz pedagogów uczestników konkursu należy zgłaszać wraz z

formularzami zgłoszeń tancerzy.
3) Opiekunowie otrzymują plakietki wstępu przy rejestracji uczestników konkursu.

Wszyscy opiekunowie i pedagodzy, posiadający plakietki, mogą przebywać za
kulisami jak i na widowni bezpłatnie podczas trwania konkursu.
9. Każdy tancerz – uczestnik konkursu - otrzymuje jedno zaproszenie upoważniające do
wejścia na widownię.
10. Organizator i Współorganizator konkursu ma prawo zmienić regulamin, program
występów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników lub z innych przyczyn.
O powyższych zmianach Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani mailowo, na
stronie konkursu a zmiany zostaną naniesione w Regulaminie Konkursu.
KONTAKT:
Izabela Przepiórska – Górniak
Tel.: +48 501 423 093
Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR DANCE”
Beata Szyłak
Mail: lifefordance.setia@gmail.com

KARTA ZGŁOSZENIOWA OGÓLNA
I MIĘDZYNARODOWY KONKURS BALETOWY OPOLE 2018
1. Nazwa szkoły:
2. Dyrektor szkoły:
3. Osoba/y odpowiedzialna/e za przygotowanie uczestników do konkursu:
4. Adres szkoły:
tel.:
e-mail:
5. Lista prezentacji:
6. Lista uczestników:
INFORMACJE O PREZENTACJACH
Lp. Nazwa tańca kategoria liczba osób danej prezentacji
1.
2.
3.
4.

