19. Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych

FANTAN 2019
R E G U L A M I N
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
Termin i miejsce: 2 czerwca 2019 r. (niedziela) – Hala Gwardii w Opolu, ul. Kowalska 2
rejestracja uczestników od godz. 9:30, start zawodów o godz. 11:00
Informacje ogólne:
1. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły taneczne działające w domach kultury, szkołach i świetlicach.
2. Zespół powinien liczyć od 8 do 24 tancerzy.
3. Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego zespołu uczestniczącego w Festiwalu.
4. Każdy zespół prezentuje po jednym układzie w danej konkurencji tanecznej.
5. Każdy zespół może wystąpić w najwyżej dwóch konkurencjach tanecznych.
6. Zgłoszenie zespołu do Festiwalu następuje poprzez przesłanie Karty Zgłoszenia Udziału wraz
z potwierdzeniem przelewu opłaty startowej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mdk@mdk.opole.pl.
7. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 maja 2019 r. (środa).
8. Ze względu na ograniczony czas trwania imprezy, o zakwalifikowaniu zespołu do Festiwalu decyduje
kolejność zgłoszeń.
9. Zgłoszenia zespołów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdk.opole.pl. W razie jakichkolwiek
niezgodności lub nagłych zmian, instruktor zespołu powinien niezwłocznie powiadomić o tym organizatora
Festiwalu.
Kategorie wiekowe:
1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
2. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych.
3. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
4. Uczniowie szkół średnich.
O kwalifikacji zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje organizator Festiwalu na podstawie danych
zawartych w Karcie Zgłoszenia Udziału.
Konkurencje taneczne:
1. Show dance / widowisko taneczne – układ taneczny do 4 minut, oparty na różnych technikach tanecznych,
z nastawieniem na show oraz z wykorzystaniem elementów akrobatycznych i rekwizytów.
2. Disco dance – układ taneczny do 3 minut, oparty na technice disco dance lub pop dance.
3. Hip-hop / street dance – układ taneczny do 3 minut, oparty na technikach hip-hopowych (np. wacking,
house, hip-hop dance, krumping, dancehall).
4. Preforming art – układ taneczny do 4 minut, oparty na technice tańca współczesnego, jazzowego lub
klasycznego.
5. Inne formy taneczne – układ taneczny do 4 minut; taniec historyczny, taniec ludowy, taniec towarzyski
lub inny, nie wymieniony wyżej rodzaj tańca.
Kwestie techniczne:
1. Zespoły przygotowują własne podkłady muzyczne, nagrane na płycie CD lub nośniku USB w formacie
audio lub mp3.
2. Wszystkie płyty CD i nośniki USB powinny być dokładnie opisane (nazwa zespołu, numer i tytuł utworu).

Opłata startowa:
1. Zespoły zgłaszające się do Festiwalu dokonują opłaty startowej w wysokości 15 zł od każdego tancerza
(niezależnie od liczby prezentacji konkursowych).
2. Zespoły uczestniczące w Festiwalu otrzymują dyplom udziału, pamiątkowy medal i poczęstunek dla tancerzy.
Zespoły nagrodzone otrzymują ponadto dyplom i puchar.
3. Opłatę startową należy przelać na konto organizatora, a potwierdzenie przelewu – koniecznie dołączyć
do Karty Zgłoszenia Udziału. Dane do przelewu:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
nr konta: 82 1160 2202 0000 0002 1626 3447
tytuł przelewu: FANTAN + nazwa zespołu + liczba tancerzy
4. W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w Festiwalu albo zmniejszenia liczby występujących tancerzy,
kwota wpłaconego startowego nie będzie podlegać zwrotowi.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie przewiduje konkurencji solistów, duetów i miniformacji.
2. Jeżeli w danej kategorii wiekowej nie zostanie zgłoszona wystarczająca liczba zespołów, organizator Festiwalu
zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii.
3. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
Instruktor zespołu nie może być jedynym opiekunem grupy.
4. Osoba zgłaszająca zespół powinna ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu i pobytu na imprezie.
5. Koszty przejazdu pokrywa szkoła/instytucja delegująca zespół.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
7. Szczegółowy program Festiwalu zostanie udostępniony bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy.
Dodatkowych informacji udzielają:
 w kwestiach organizacyjnych i logistycznych: Kacper Gudzikowski, tel. 604 954 050
 w kwestiach merytorycznych (tanecznych): Patrycja Kornek, tel. 661 467 917

19. Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Tanecznych

FANTAN 2019
K A R T A

Z G Ł O S Z E N I A

U D Z I A Ł U

UWAGA!!! DLA KAŻDEJ PREZENTACJI KONKURSOWEJ NALEŻY WYPEŁNIĆ ODDZIELNĄ KARTĘ

1. Nazwa zespołu: …………………………………………………………………………………………………………………………................

2. Szkoła/instytucja delegująca: …………………………………………………………………………………………………………………...

3. Kategoria wiekowa (wg Regulaminu): ……………………………………………………………………………………………………….

4. Konkurencja taneczna (wg Regulaminu): ………………………………………………………………………………………………....

5. Tytuł układu tanecznego: ………………………………………………………………………………………………….........................

6. Czas trwania układu tanecznego: ……………………………………………………………………………………………………………..

7. Imię i nazwisko instruktora zespołu: ……………………………………………………………………………………………..............

8. Numer telefonu instruktora zespołu: ………………………………………………………………………………………………………..

9. Skład osobowy zespołu:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko tancerza

Klasa
(tylko cyfra)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

(pieczątka szkoły/instytucji delegującej)

(podpis dyrektora szkoły/instytucji delegującej)

