


        

REGULAMIN
XVIII Festiwal Tańca  

„Złote Sznurowadło 2022”

I. Termin Imprezy:  
11 czerwca 2022 r.

II. Miejsce:  
Hala Sportowa w Libiążu, ul. Górnicza 3  

III. Patronat Honorowy: 
Burmistrz Libiąża, Jacek Latko

IV. Organizator:
Libiąskie Centrum Kultury 
32-590 LIBIĄŻ ul. Górnicza 1
tel./fax 0-32/ 627-12-62

Kierownik Organizacyjny i Artystyczny Festiwalu:
Jacek Kremer  - tel. 606 345-503
adres mail: jacekkremer62@gmail.com

V. Cele Imprezy:
- RUCH = Rywalizacja, Uśmiech, Charakter
- popularyzacja tańca w naszym regionie
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży
- promocja aktywności i sprawności fizycznej
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej
- atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu
- wymiana doświadczeń
- taniec jako emanacja radości i szczęścia

VI. Warunki Uczestnictwa:
- Przesłanie karty zgłoszenia / druk dołączony do regulaminu / oraz potwierdzenia dokonanej opłaty
  startowej / zgłoszenia bez potwierdzonej opłaty startowej nie będą rejestrowane! / 
  na adres e-mail: jacekkremer62@gmail.com
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  6 maja 202  2r.
                       /po tym terminie opłata startowa wzrasta o 100%!!!/
- Potwierdzenie swojego udziału w dniu imprezy na godzinę przed planowanym startem w biurze
  organizacyjnym festiwalu: / LCK w Libiążu, ul. Górnicza 1 – hol główny /
      !!!Instruktor ma obowiązek posiadania podpisanego oświadczenia/zgody oraz klauzuli informacyjnej każdego   
     uczestnika oraz swojej które należy przedłożyć przy rejestracji w biurze organizacyjnym!!! 
- Opłacenie startowego / każda kategoria płatna jest osobno! / w wysokości:  
  soliści – 30 zł
  duety – 60 zł
  zespoły – 250 zł
wyłącznie na konto LCK – 71 1020 2384 0000 9602 0011 3779
z dopiskiem - „Złote Sznurowadło 2022” / za jakie kategorie /
dane do faktury prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem i potwierdzeniem wpłaty 
na adres mailowy - jacekkremer62@gmail.com
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VII.  Kategorie:

rodzaj kategorii kategorie taneczne kat. wiekowe roczniki
kat. I - Solo

Open
do 15 lat 2007 i młodsi

kat. II - Solo pow. 15 lat 2006 i starsi
kat. III - Duety

Open
do 15 lat 2007 i młodsi

kat. IV - Duety pow. 15 lat 2006 i starsi

kat. V 
Mini Mini - Zespoły Open do 8 lat 2014 i młodsi
kat. VI - Zespoły

STREET DANCE
/street dance show, 
disco show, disco 
dance, freestyle, hip 
hop, techno, break 
dance/

do 12 lat 2010 i młodsi
kat. VII - Zespoły

13 -15 lat 2009 - 2007
kat. VIII - Zespoły

pow. 15 lat 2006 i starsi

kat. IX- Zespoły
PERFORMING ARTS
/show dance, jazz 
dance,  modern 
dance, ballet/

do 12 lat 2010 i młodsi
kat. X- Zespoły

13 -15 lat 2009 - 2007
kat. XI - Zespoły

pow. 15 lat 2006 i starsi
kat. XII - Zespoły

INNE PROPOZYCJE
/Majorettes, 
Cheerleaders, Rock 
and Rool...inne/

do 15 lat 2007 i młodsi
kat. XIII - Zespoły

pow. 15 lat 2006 i starsi

kat. XIV - Zespoły TANIEC
TOWARZYSKI
/Bez obowiązku 
tańca w parach/

do 15 lat 2007 i młodsi
kat. XV - Zespoły

pow. 15 lat 2006 i starsi

VIII. Limity Czasowe:
- SOLO, DUETY – max. 2.15 min.
- ZESPOŁY SD, PA, IP – max. 4 min.
- ZESPOŁY TT – max. 6 min.                  
* Zespoły przekraczające limity czasowe będą dyskwalifikowane!

IX. Sędziowie:
-  Festiwal oceniać będzie komisja sędziowska, powołana przez organizatora            
   w skład której wchodzą specjaliści z zakresu różnych technik tańca i teatru tańca,
-  sędziowie oceniać będą następujące elementy: rytm, technikę tańca, choreografię    
   i ogólne wrażenie artystyczne,
-  werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny,
-  we wszystkich sprawach spornych decydujący głos ma sędzia główny 
   w porozumieniu z kierownikiem artystycznym festiwalu.
                      



 X. Muzyka:
  - soliści, duety oraz zespoły tańczą do muzyki własnej. W przypadku bardzo dużej    
    ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania rund    
    eliminacyjnych w grupach przy muzyce organizatora. Informacja na temat ew.    
    rund eliminacyjnych ukaże się na stronie festiwalu / www.lck.libiaz.pl /
    po zamknięciu list startowych.                                                                  
  - muzykę należy przesłać w formacie MP3 na adres mailowy: jacekkremer62@gmail.com 
    do 6 maja 2022r. /nagranie zapasowe prosimy zabrać ze sobą - format Wave lub MP3 /

XI. Uwagi Ogólne:
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji lub innego    
    dowodu tożsamości z dokładną datą urodzenia.
2. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu w danej kategorii.
3. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80% członków zespołu.
    W przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu wiekowego zespół zostanie zdyskwalifikowany!!! 
    W kategorii - Mini Mini Zespoły - mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie dzieci urodzone 
    w 2014 roku i młodsze!!!
4. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt.                                            
5. Każdemu zespołowi przysługuje 1 wejściówka na 10 zgłoszonych zawodników  
    pozostałe osoby towarzyszące muszą zakupić bilet wstępu w cenie 20 zł.
6. Ubezpieczenie zespołów pokrywają instytucje delegujące.
7. Organizator dopuszcza bezpłatny udział w Festiwalu zawodników z Ukrainy 
    przybyłych do Polski po 24.02.22r.
8. W przypadku małej ilości zgłoszeń /min. 6 podmiotów w danej kategorii /.  
    organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
10. Miejsce do tańca ma wymiary 12m x 14m / parkiet 
     /wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym bez metalowych fleków!!! /
11. Każdy przebywający na zawodach ma obowiązek przestrzegać zaleceń   
      organizatora, przepisów P.POŻ i BHP.
12. Na prowadzenie reklamy należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.

XII. Nagrody:
1. Zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii solo, duety otrzymają medale, dyplomy
    oraz nagrody rzeczowe
2. Zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii zespoły otrzymają puchary i dyplomy.
3. Komisja artystyczna przyzna również nagrody główne „GRAND PRIX”:
    GRAND PRIX KIDS – 1500 zł      
    GRAND PRIX JUNIOR – 1500 zł
    GRAND PRIX SENIOR – 1500 zł
4. Dla pozostałych przewidziane są pamiątkowe upominki i certyfikaty uczestnictwa.
    /Dla najlepszych możliwe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów/      

           
XIII. Ramowy program imprezy:
Dostępny będzie po zamknięciu list startowych / po 6.05.2022r. /
na stronie internetowej LCK – www.lck.libiaz.pl    

Zapraszamy do Libiąża!
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