I MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH CHOREOGRAFÓW
„Etiuda na 100 lat”
Konkurs na najlepszą taneczną interpretację wybranego utworu Ignacego Paderewskiego, wybitnego
kompozytora, zwanego jednym z ojców polskiej niepodległości z 1918 roku.

REGULAMIN
I Cele i zadania konkursu
Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy muzycznej o Ignacym Paderewskim w
środowiskach artystycznych.
2. Rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć młodych choreografów.
3. Podstawowym zadaniem konkursu jest:
a) rozwijanie umiejętności choreograficznych osób kształcących się w sztukach
artystycznych,
b) integracja różnych środowisk artystycznych,
c) nawiązywanie nowych kontaktów między uczestnikami konkursu,
d) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zamiłowania do tańca,
e) rozpowszechnianie muzyki polskiej, w tym wypadku kompozycji Ignacego
Paderewskiego,
f) popularyzacja oferty artystycznej Opolszczyzny oraz promowanie jej w Polsce i
zagranicą.
1.

II Organizacja konkursu
1. Konkurs odbywa się raz w roku.
2. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH CHOREOGRAFÓW odbędzie
się w dniach 20-21 października w Opolu, Polska.
3. Udział w konkursie może brać młodzież w wieku 16-28 lat.
4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej „LIFE FOR
DANCE”
5. Dyrektorem jest Izabela Przepiórska – Górniak.
6. Konkurs rozgrywany jest w dowolnej technice tanecznej bez podziału na kategorie wiekowe.
7. Konkurs odbywa się w Niepublicznej Szkole Baletowej Szkole Sztuki Tańca RAMADA w
Opolu, na scenie o wymiarach 9x11m.
8. Forma prezentacji choreograficznej:
FORMA PREZENTACJI
TANECZNEJ
Grupy (1-7 osób)

CZAS MIN

CZAS MAX

3:30 min

7 min

III Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurs rozgrywany jest w II etapach.
W I etapie choreografie prezentowane są w kostiumach scenicznych w jednakowym
oświetleniu na scenie.
Do II etapu przechodzą choreografie wybrane przez jury. W kolejnym etapie choreografie
prezentowane są na scenie w dopuszczalnych trzech zmianach oświetlenia scenicznego.
Zmiany oświetlenia należy opisać na karcie zgłoszeń. Jeśli zmiany nie zostaną wpisane
prezentacja choreografii odbędzie się w pełnym oświetleniu.
Osoby biorące udział w danej choreografii mogą być w różnym wieku. W choreografii
może brać udział również jej autor.
Choreografowie przygotowują układ do jednego wybranego przez siebie utworu Ignacego
Paderewskiego.
Choreografie nie mogą zawierać elementów dekoracji stałej. Mogą posiadać rekwizyty,
które tancerze mogą sami wnieść i znieść ze sceny oraz nie uszkodzą podłogi tanecznej.
Kolejność występów ustalana jest na drodze losowania.
Układy taneczne prezentowane podczas konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich
w zakresie objętym ochroną praw autorskich.
UWAGA: Tylko 10 choreografii może wziąć udział w konkursie! O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.

IV Warunki uczestnictwa w konkursie choreograficznym
1.
IMIĘ I NAZWISKO
(FIRST NAME and
SURNAME)

WIEK CHOREOGRAFA
(CHOREOGRAPHER’S
AGE)
TYTUŁ CHOREOGRAFII
(TITLE OF
CHOREOGRAPHY)
KOMPOZYTOR
(COMPOSER)
CZAS TRWANIA
CHOREOGRAFII
(LENGTH OF
CHOREOGRAPHY
ILOŚĆ TANCERZY - ICH
IMIONA I NAZWISKA
(NUMBER OF DANCERS
AND THEIR FULL
NAMES)
DELEGUJĄCA
INSTYTUCJA
(INSTITUTION
SENDING
CONTESTANTS)
STANY OŚWIETLENIA
SCENY ( STAGE

Choreografię należy zgłosić na karacie uczestnictwa według wzoru:

LIGHTING )

Jeśli uczestnika/ów konkursu zgłasza szkoła, ośrodek kultury lub inna instytucja może
zgłosić dowolną ilość młodych choreografów na zbiorczym zgłoszeniu.
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: lifefordance.setia@gmail.com
do dnia 10. 10.2018r.
Każdy uczestnik konkursu (choreograf) ponosi opłatę uczestnictwa w kwocie: 150zł.
(opłata jest stała bez względu na ilość tancerzy prezentujących choreografię
konkursową).
Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej
Life for Dance: 59 2030 0045 1110 0000 0400 6210 z dopiskiem : „ Etiuda na 100
lat”. Do dnia 10.10.2018r.
Muzykę do układów należy dostarczyć do organizatora konkursu najpóźniej w dniu
rejestracji.
Utwory należy nagrać, po jednym do każdej choreografii, na płycie CD w formacie
MP3 lub WAV.
Opis płyty: imię i nazwisko choreografa, nazwa układu choreograficznego.
Zwycięzcy konkursu biorą udział w koncercie laureatów.

2.

3.

4.
5.

6.

V JURY
W skład jury wchodzą wybitni choreografowie, tancerze, i pedagodzy z Polski i zagranicy
powoływani z listy zgłoszonej przez organizatora i zatwierdzani przez dyrektora
konkursu.
2. W skład jury nie mogą wchodzić dyrektorzy, wicedyrektorzy niepublicznych szkół oraz
ośrodków kultury, których artyści biorą udział w konkursie.
3. Jury działa w czasie trwania konkursu, a jego obradami zarządza przewodniczący jury.
4. Jury dokonuje oceny choreografii konkursowych, biorąc przede wszystkim pod uwagę:
1.

1)
2)
3)
4)

koncept choreograficzny, zgodność choreografii z tytułem oraz muzyką,
dobór rekwizytów oraz kostiumów do tematu układu choreograficznego,
kompozycję przestrzeni sceny
wrażenie ogólne / artystyczne.

5.

Uczestnicy Konkursu oceniani są w skali od 1-40 punktów w podziale:

NR
STARTOWY

Koncept
choreograficzny

1

1-10

Zgodność
choreografii z
jej tytułem
1-10

Kompozycja
przestrzeni
sceny
1-10

Wrażenia
artystyczne

SUMA

UWAGI

1-10

Jury ocenia układy bezpośrednio po prezentacji choreografii wpisując punktację do
indywidualnych kart uczestników, podpisując je własnoręcznie oraz przekazując karty
sekretarzowi jury, który przechowuje je do zakończenia danego etapu.
7. Liczenie głosów następuje po każdym etapie konkursu.
6.

W sytuacji kiedy następuje duża rozbieżność w ocenie uczestnika , juror który taką ocenę
wystawił uzasadnia ją przewodniczącemu jury.
9. W sytuacjach niejednoznacznych decyzję ostateczną podejmuje przewodniczący jury.
8.

10. Do II etapu konkursu przechodzą choreografie wybrane w I etapie konkursu przez jury.
11. Do II etapu konkursu jury dopuszcza maksymalnie 5 choreografii z najwyższa punktacją z

12.
13.
14.
15.

16.

etapu I. Po II etapie konkursu, jury, przyznaje I, II, III miejsce lub Grand Prix. ( punktacje
I i II etapu nie łączą się).
Jeśli w I etapie konkursu nastąpił remis, wszyscy uczestnicy remisu przechodzą do
kolejnego etapu.
Jury ma prawo nie przyznać np. I, II, III miejsca lub Grand Prix.
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 choreografem w przyszłości, co
poprawić, co zmienić ).

V NAGRODY, TYTUŁY WYRÓŻNIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jury przyznaje uczestnikom konkursu , na podstawie uzyskanego miejsca, nagrody ,
tytuły i wyróżnienia.
Uczestnik po uzyskaniu najwyższej liczby punktów na wszystkich etapach Konkursu ,
może otrzymać GRAND PRIX KONKURSU.
Uczestnicy Konkursu , którzy otrzymali I, II, III miejsce lub nagrodę Grand Prix
otrzymują dyplomy z tytułem „LUREATA Konkursu”
Choreograf/ laureat Grand Prix otrzymuje 500 PLN
Zespół tancerzy występujący w choreografii, która zdobyła Grand Prix otrzymuje 500
PLN
Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia pozaregulaminowe.

Jury ma prawo nie przyznać nagrody lub podzielić ją według własnego uznania.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.
Na zakończenie Konkursu organizowany jest koncert laureatów w którym biorą udział
wszyscy uczestnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce, wyróżnienia oraz Grand Prix.
10. Program Koncertu Laureatów, jak i kolejność ich występów ustala jury.
7.
8.
9.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.
5.

Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty podróży noclegu i
wyżywienia.
Uczestnicy Konkursu ubezpieczają się w zakresie zdrowia oraz innych zdarzeń w tym
kradzieży.
Nagrywanie muzyki lub występów podczas Konkursu wszelkimi rejestratorami dźwięku
lub obrazu jest surowo zabronione. Zakaz nie dotyczy osób , które wniosły opłatę
akredytacyjną w kwocie 100 zł na konto Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i
Artystycznej Life for Dance:
Nr 59 2030 0045 1110 0000 0400 6210
Z dopiskiem Etiuda na 100 lat
Do dnia 10.10 2018r.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie organizator nie zwraca opłaty
akredytacyjnej i startowej.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku w celach marketingowych organizatorowi konkursu.

6.

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

7.
1) Szkoła lub ośrodek kultury ma obowiązek zapewnić swoim podopiecznym opiekę

opiekuna i / lub pedagoga.
2) Opiekunów oraz pedagogów uczestników konkursu należy zgłaszać wraz z

formularzami zgłoszeń choreografii.
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.
8. Organizator konkursu ma prawo zmienić regulamin, plan występów w zależności od ilości
zgłoszonych uczestników lub innych przyczyn.
O powyższych zmianach uczestnicy konkursu zostaną poinformowani mailowo a zmiany
zostaną naniesione w regulaminie konkursu oraz na stronie 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
Nr konta: 59 2030 0045 1110 0000 0400 6210

