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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU O TEMATYCE TANECZNEJ 
 

& 1 
CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja tańca. 
2. Wymiana doświadczeń. 
3. Rozwój i wsparcie zamiłowania do tańca. 
4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 
 
 

& 2 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu o tematyce tanecznej jest Centrum Kultury i Sztuki 

w Skierniewicach, zwane dalej Organizatorem. 
2. Konkurs „Nakręć się na taniec” odbywać się będzie w ramach „Międzynarodowego Dnia 

Tańca” w Centrum Kultury i Sztuki. 
3. Adres organizatora: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33,  

96- 100 Skierniewice, tel. 570 414 155, e-mail: sekretariat@cekis.pl 
4. Koordynator – Monika Kotowska e- mail: monika.kotowska@cekis.pl 
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& 3 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 
1. Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko tańcem. 
2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach tanecznych: 

• Jazz Dance, 
•  Modern. 

3. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach wiekowych: 
• do 11 lat, 
• 12 – 15 lat, 
• 16- 22 lat. 

4. Udział w konkursie jest płatny. 
5. W konkursie tanecznym „Nakręć się na taniec” mogą brać udział uczestnicy domów kultury, 

prywatnych szkół tańca, stowarzyszeń, niepublicznych szkół baletowych oraz uczestnicy 
niezrzeszeni, którzy nie ukończyli 22 lat. 

6. W konkursie tanecznym „Nakręć się na taniec” może wziąć udział solistka/solista, 
z przygotowanym własnym układem tanecznym. 

7. W konkursie obowiązuje podział na kategorie wiekowe oraz artystyczne. 
8. Każdy solista przygotowuje jedno nagranie swojego układu tanecznego, które ma trwać 

minimum 2 minuty i nie może przekraczać 2 minut 30 sekund.  
9. Konkurs taneczny zostanie rozstrzygnięty, gdy do konkursu zostanie zgłoszonych minimum 

6 prezentacji. Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii ze względu  
na ewentualną małą ilość zgłoszeń. 

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania występu, prezentacji 
tanecznej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres e-mail: konkursy@cekis.pl  
do 12 maja br., w tytule wpisując „Nakręć się na taniec”. 

a) Format nagrania: 
plik mp4, udostępniony za pomocą WeTransfer lub Google Drive,  
maksymalny rozmiar: 250 MB 
b) Opisanie filmów wideo: 

SOLO: kat. taneczne- kat.wiekowa- nazwa szkoły- imię i nazwisko- tytuł prezentacji 
np. modern- 12-15- Dance Studio- Małgorzata Kowalska- Droga 

11. Informacje o konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury 
i Sztuki – www.cekis.pl oraz na portalach społecznościowych: Facebook i Instagram. 
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&4 
OCENA 

 
1. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora. 
2. Komisja konkursowa oceniać będzie: 

− - poczucie rytmu, 
− - technikę wykonania, 
− - choreografię, 
− - pomysłowość, 
− - dobór muzyki, kostium, 
− - ogólny wyraz artystyczny. 

3. Komisja może wziąć pod uwagę jakość nagrania.  
4. Komisja sędziowska przyzna 1., 2. i 3. miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych  

i tanecznych. Nagrody przyznane przez Komisję to medale i dyplomy. Dodatkowo Komisja 
przyzna nagrody specjalne dla najbardziej utalentowanych tancerzy.  
Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii,  
jeśli uzna, że poziom prezentacji jest zbyt niski. 
Uczestnicy, którzy nie znajdą się w gronie laureatów otrzymają dyplomy za udział.  

5. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane, po ogłoszeniu wyników na stronie 
www.cekis.pl oraz profilach na Facebooku i Instagramie.  

 
& 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Tryb zgłaszania 
• Zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 12 maja 2021 r. 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

• Wpłata akredytacji (koszt jednej prezentacji) 
Solo – 30 zł 
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 
Ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice 
Nr konta: 87102033520000120202010395 

2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja br. na stronie i profilach CKiS w  Skierniewicach 
na Facebooku i Instagramie.  

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania występu, prezentacji 
tanecznej wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia  na adres e-mail: konkursy@cekis.pl  
do 12 maja br., w tytule wpisując „Nakręć się na taniec”.  
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a. Format nagrania: 
plik mp4, udostępniony za pomocą WeTransfer lub Google Drive,  
maksymalny rozmiar 250 MB 

b. Opisanie filmów wideo: 
SOLO: kat. taneczne- kat.wiekowa- nazwa szkoły- imię i nazwisko- tytuł prezentacji 
np. modern- 12-15- Dance Studio- Małgorzata Kowalska- Droga 

 
& 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed podanym 
terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli pojawią się ważne  
i niezależne od Organizatora okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach będą 
niezwłocznie umieszczone na stronie www.cekis.pl lub na portalach społecznościowych 
Facebook i Instagram. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu  
oraz ich przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu,  
a także jest wyrażeniem przez nich zgody na: 

− Publikację wizerunku uczestnika konkursu w Internecie, 
− Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu  

w oparciu o wyrażoną zgodę w tym imienia i nazwiska dziecka , danych placówki 
przedszkolnej.  

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z: wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
 i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz..U.Nr 133poz. 833 z  późn. zm.). 

5. Nadesłane karty zgłoszeń bez podpisu nie będą brane pod uwagę 
6. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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