
Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne 
Elbląg, 21 maja 2016 

REGULAMIN 
 
 

ORGANIZATOR:                 Stowarzyszenie „Jantar” w Elblągu 

WSPÓŁORGANIZTOR:       Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
TERMIN:                             21 maja 2016 r. (sobota) 

MIEJSCE:                            sala sportowa CSE „Światowid” pl. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg 
 

CEL: 
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach   

  wiekowych,  

- popularyzacja tańca nowoczesnego. 
 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: 
8:30 – otwarcie sali 

8:30 – 9:30 – rejestracja uczestników, próby parkietu 

10:00 – rozpoczęcie Konfrontacji 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFRONTACJI ZOSTANIE PODANY DO DNIA 18.05.2016 r.  
na stronie:  www.promyk.elblag.pl oraz www.swiatowid.elblag.pl w zakładce: TANIEC 

 

KONKURENCJE TANECZNE: 
 

DISCO DANCE, 
CHEERLEADERS: 

Duety 
Mini –formacje 

                     Formacje 

     HIP – HOP: 
          Solo 

         Duety 
  Mini – formacje 

       Formacje 

   INNE FORMY TAŃCA:   
             Formacje 
   /z wyłączeniem tańca  

        towarzyskiego/ 

TANIEC WSPÓŁCZESNY: 

Solo 

Duety  
Formacje  

 

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

Dzieci do 11 lat 
Junior 12 – 15 lat 

Senior powyżej 15 lat 
 

WAŻNE 
 Uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju po wcześniejszym wniesieniu opłaty 

startowej. 

 Dopuszcza się tolerancję wiekową (2 lata) w stosunku do 50% występujących tancerzy, pod 

warunkiem, że dotyczy to udziału młodszych zawodników w starszej kategorii oraz dwóch 

uczestników starszych w młodszej kategorii (formacje).  
 Każdy zawodnik może być uczestnikiem tylko jednej formacji lub mini-formacji w danym stylu. 

 Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej    

i tanecznej. 

 Uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani w przypadku stwierdzenia: 

- udziału w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej 
- rażącego naruszenia regulaminu np. przekroczenie dopuszczalnego czasu prezentacji 

- wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod 
adresem innych uczestników oraz jury w trakcie trwania imprezy 

 Organizator ustala kolejność prezentacji duetów i zespołów, zmiana kategorii wiekowej, 

tanecznej oraz kolejność prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa.   

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, np. łączenia kategorii w 

przypadku niskiej frekwencji. 
 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez niego podczas trwania turnieju. 
 Uczestnictwo jest wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów i 

patronów medialnych. 

http://www.promyk.elblag.pl/
http://www.swiatowid.elblag.pl/


 dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio (zaleca się posiadanie kopii 

zastępczej na alternatywnym nośniku np. pen-drive) 
 Każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa duetu lub zespołu, kat. wiekowa i 

taneczna; na nośniku może znajdować się tylko jeden utwór przygotowany pod prezentację 

konkursową)  
 Płyty z nagraniami należy złożyć przy rejestracji, inaczej zespół nie zostanie zarejestrowany 

 Skargi, tylko w formie pisemnej, przyjmuje i rozstrzyga Komisja Sędziowska zawodów wraz z 

organizatorem. 

 Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie turnieju. 

 Zespół powinien posiadać opiekunów według obowiązujących przepisów (jeden opiekun na 15 

osób). 

 Każdy zespół otrzymuje 3 bezpłatne wejściówki dla opiekunów. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i w innych pomieszczeniach. 

 W razie konieczności wystawienia faktury wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do niej dane. 
 

SOLO: 

W rundach eliminacyjnych i półfinałowych prezentacje w grupach, w finałach prezentacja 
indywidualna. We wszystkich rundach muzyka Organizatora (oprócz tańca współczesnego). 

Czas prezentacji do 1 minuty. 
DUETY: 

W rundach eliminacyjnych i półfinałowych prezentacje w grupach, w finałach prezentacja 

indywidualna. 
We wszystkich rundach muzyka Organizatora (oprócz tańca współczesnego). Czas prezentacji do 1,5 
minuty. 
MINI – FORMACJE: 

Liczebność mini – formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób 

Muzyka własna (CD). 
Czas prezentacji: do 3 minut 
FORMACJE: 
Liczebność formacji: minimum 8 osób, maksymalnie 24 osoby 

Muzyka własna (CD).   
Czas prezentacji: do 4 minut  (Na karcie zgłoszeniowej proszę podać dokładny czas prezentacji). 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 Przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2016 roku wypełnionej karty 

zgłoszenia dla każdej kategorii tanecznej wraz z tabelką do ZAIKS-u /brak 

wypełnienia nawet jednej z kolumn w tabelce grozi nieprzyjęciem zgłoszenia/ i kserokopią 
dowodu wpłaty  mailem lub listownie: 

Stowarzyszenie JANTAR 
ul. Browarna 80, 82-300 Elbląg 

tel. 55 611 01 30, 609 977 220 

email: promyk@swiatowid.elblag.pl 
 

 Wniesienie do 12.05.2016 - opłaty startowej na konto organizatora:  

Stowarzyszenie „Jantar” ul. Browarna 80, Elbląg 
Nr konta PKO BP 37 1020 1752 0000 0602 0070 9527 

z dopiskiem:   Konfrontacje – opłata startowa – nazwa zespołu lub nazwiska duetów 
         (liczba osób) 

Opłata startowa:  

15 zł od osoby za każdą konkurencję taneczną. 
 

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej, jej 

brak grozi dyskwalifikacją. 
 

 Cena biletu dla publiczności: 10 zł 

 
Podczas imprezy czynna będzie kawiarenka i bufet 

Uwaga!!! Czas zakończenia imprezy uzależniony jest od ilości prezentacji. 
 

Dane kontaktowe: 55 611 20 30/40, 609 977 220 

promyk@swiatowid.elblag.pl, www.promyk.elblag.pl 

mailto:promyk@swiatowid.elblag.pl
mailto:promyk@swiatowid.elblag.pl

