
 

5. O zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

najstarszego uczestnika. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji filmowej i fotograficznej. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i wykorzystanie ich przez Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu. 

9. Organizator zapewnia sprzęt nagłośniający. 

10. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji 

delegującej. 

11. Organizator nie zapewnia opieki lekarskiej nad uczestnikami konkursu.  

12. Organizator nie zapewnia kateringu. 

13. Obowiązuje sędziowanie niejawne. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

15. Werdykt jury nie podlega zmianie. 

16. Każdemu zespołowi towarzyszy playback odpowiedniej jakości na płycie CD, 

pendrive. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, prosimy o oznaczenie nagrania 

(nazwa grupy, tytuł układu) i dostarczenie przed imprezą. 

 

 

Informacje o III Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych  

„LIDZBARK – MIASTO RYTMU”  

codziennie w MGOK w Lidzbarku pod numerem telefonu (0-23) 696 13 79 

 

ZAPRASZAMY! 

 

  



 

REGULAMIN  

III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH 

„LIDZBARK – MIASTO RYTMU” 

 

Zapraszamy zespoły taneczne, które prezentują różne formy taneczne. 

 

I ORGANIZATOR: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku 

 

II TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

 

22 kwietnia 2018 r. godzina 12.00, Hala Sportowa 

ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark 

 

III CEL: 

- prezentacja dorobku twórczego amatorskich zespołów i grup tanecznych, 

- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie tańca zespołowego; 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dokładne wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty 

zgłoszenia na adres organizatora tj.: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Sądowa 23, 13-230 Lidzbark 

e-mail: mgoklidzbark@op.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2018r. 

2. Wpłata do 17 kwietnia- opłaty rekrutacyjnej od zespołu w kwocie 50 zł na 

numer konta:  50 8215 0006 2001 0000 0967 0004 

           BS w Działdowie z/s w Lidzbarku 

3. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.mgoklidzbark.com . 

 

 

 

V KATEGORIE WIEKOWE 

a) 6-9 lat 

b) 10-14 lat 

c) 15-19 lat 

VI JURY:  

Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie grupy taneczne przyjmując następujące 

kryteria oceny: 

 technika wykonania, 

 dobór repertuaru, 

 opracowanie choreograficzne, 

 ogólny wyraz artystyczny; 

VII NAGRODY: 

1. W poszczególnych kategoriach zostanie przyznane: 

I miejsce 

II miejsce  

III miejsce 

2. Grand Prix (nagroda pieniężna) zostanie przyznana dla najlepszego zespołu 

festiwalu. 

VIII POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Impreza ma charakter otwarty, w formie konkursu. 

2. Zespół przedstawia dowolne  formy taneczne. 

3. Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ choreograficzny w 

ograniczeniu czasowym max 5 min. 

4. Dozwolone jest używanie rekwizytów, które: 

a) nie będą stałym elementem scenografii, np. ławka, 

b)  nie będą zagrażały bezpieczeństwu ani zdrowiu tancerzy i publiczności, 

c) nie spowodują uszkodzenia parkietu lub innych elementów hali sportowej; 

 

mailto:mgoklidzbark@op.pl
http://www.mgoklidzbark.com/

