
 

REGULAMIN 

I międzyszkolnego konkursu tanecznego 

organizowanego w ramach 

Międzynarodowego Dnia Tańca 

 

 

I. Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa SPSK im św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie 

 

II. Termin: 

27 kwietnia 2023r. godz. 9.30 

 

III. Miejsce: 

Szkoła Podstawowa SPSK im św. Józefa Sancheza del Rio w Siniarzewie 

 

IV. Cele konkursu: 

- popularyzacja różnych form ruchowo-tanecznych,   

- pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci, 

- rozwijanie umiejętności scenicznych. 

 

V. Uczestnicy (zespoły): 

I kategoria: 3-4 latki 

II kategoria: 5-6 latki 

III kategoria: klasy I-III 

 

VI. Czas prezentacji: 

Czas przygotowania do występu nie może przekroczyć 10 minut.  

Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

 

VII. Kryteria oceny: 

- opracowanie choreograficzne,   

- technika wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 



VIII. Jury i narody: 

1. Jury składa się z 3 osób. 

2. Jury przyznaje od 1-5 punktów.  

3. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.  

4. Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu konkursu.  

5. Z każdej kategorii Jury wyłoni I, II i III miejsce.  

 

IX. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs odbędzie się 27.IV.2023r., kartę zgłoszenia należy dostarczyć do szkoły bądź przesłać 

na adres mailowy kasiabrzezinska89@wp.pl lub dbiesiadzinska@wp.pl do dnia 03.IV.2023r. 

2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Podkład muzyczny należy dostarczyć  

organizatorom konkursu do dnia 03.IV.2023.r w celu sprawdzenia  poprawności odczytu zapisu. 

3. Dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu wraz  

ze  zgodą na przetwarzanie danych dla potrzeb konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureatach i uczestnikach 

konkursu w mediach i Internecie. 

5. Sprawy nieujęte w regulaminie, wynikłe w trakcie konkursu rozpatruje organizator   

w porozumieniu z jury. 

6. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

7. Pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu: 

Katarzyna Lorenc 721-130-077 

Dominika Biesiadzińska 517-137-446 

Katarzyna Walasińska 
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Karta zgłoszenia do I międzyszkolnego konkursu tanecznego 

organizowanego w ramach 

Międzynarodowego Dnia Tańca 

 

 

 

PLACÓWKA DELEGUJĄCA 

Nazwa i adres ………………………………………………………………………………… 

Numery telefonów, e-mail ……………………………………………………………………. 

 

ZESPÓŁ TANECZNY 

Nazwa zespołu …………………………………………………………...…………………… 

Liczba uczestników …………………………………………………………………………… 

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY  

Imię, nazwisko …………………………………………………….…………………………. 

Numer telefonu …………………………………………………….…………………………. 

 

UKŁAD TANECZNY  

Tytuł prezentacji ………………………………………………..…………………………… 

Czas trwania prezentacji …………………………………..………………………………… 

 

 

 

 

 Podpis i pieczątka placówki 


