
 

15 marca 2020 

 

I. Cel Mistrzostw Tanecznych: 

 popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych jako form ruchu, 

 rozwijanie pasji i zainteresowań, 

 kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację  

fair play, 

 konfrontacja umiejętności uczestników celem zdynamizowania  

ich indywidualnego rozwoju, 

 promocja twórczych działań artystycznych dzieci i młodzieży, 

 integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów 

tanecznych. 

II. Organizator 

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego  

w Międzychodzie 

Plac Kościuszki 9 

64-400 Międzychód 

III. Miejsce 

Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Międzychodzie 

hala widowiskowo-sportowa 

ul. Dworcowa 22 

64-400 Międzychód 

IV. Patronat honorowy 

Burmistrz Gminy Międzychód - Krzysztof Wolny 

V. Patronat medialny 

Tydzień Międzychodzko-Sierakowski, 

Wieści Międzychodzkie, 

Informator Międzychodzki, 

Express Międzychodzki, 

VI. Zasady uczestnictwa 

1. Kto może zostać uczestnikiem I Mistrzostw Tanecznych Remix Dance Studio? 

– dziecięce i młodzieżowe zespoły działające w szkołach, domach kultury i innych 

placówkach polskich oraz zagranicznych. 

2. Wiek uczestników – od 4 lat do 16 lat i więcej. 

3. Kategorie taneczne: 



 Inscenizacja taneczna – prezentacja artystyczna wybranego tematu 

przy użyciu różnych technik tanecznych oraz kostiumów, rekwizytów, 

innych efektów scenicznych, 

 Show dance – choreografia zaczyna się i kończy na parkiecie. Musi 

mieć wytyczoną historię i koncepcję. Dozwolone podczas występu są 

podnoszenia, akrobatyka oraz rekwizyty. 

 Formacja tańca jazzowego – propozycja choreograficzna oparta  

o jednolitość techniki formy, poparta wysokim poziomem techniki 

wykonawczej. 

 Formacja tańca modern - propozycja choreograficzna oparta  

o jednolitość techniki formy, poparta wysokim poziomem techniki 

wykonawczej. 

 Formacja disco show – prezentacja choreografii oparta na jednolitości 

techniki i form charakterystycznych dla disco dance, disco show. 

Wszystko charakteryzuje się szybkim tempem oraz figurami 

akrobatycznymi. Dozwolone rekwizyty. 

 Formacja hip-hop – propozycja choreograficzna oparta na fabule 

kultury hip-hop oraz na stylu ulicy (oldschool hip-hop, newschool hip-

hop, locking, popping oraz bboying). Bez użycia rekwizytów. 

 Inne propozycje taneczne – w tej kategorii mogą znaleźć się układy 

taneczne niemieszczące się w pozostałych wymienionych kategoriach, 

w tym taniec towarzyski, rock and roll itp. 

 Formacja tańca współczesnego - propozycja choreograficzna oparta  

o jednolitość techniki formy, poparta wysokim poziomem techniki 

wykonawczej. 

 

4. Kategorie wiekowe 

 do lat 8 (rocznik do 2014) 

 9-12 lat (rocznik 2013 – 2008) 

 13-15 lat (rocznik 2009 – 2005) 

 16 i więcej (od rocznika 2004) 

 30+ (od rocznik 1990) 

5. Czas występu  

od 2.00 min do 4.00 min. 

6. Muzyka 

Własne nagranie na pendrive. 

7. Za prawa do wykonywania utworów muzycznych odpowiada Instytucja 

delegująca. 

8. Prezentacja zespołów – tylko w jednej lub w dwóch kategoriach. 

9. Załącznik do regulaminu - RODO 

VII. Ocena 

Kryteria Rady Artystycznej: 

 technika wykonania, 

 dobór repertuaru i muzyki dostosowane do grupy wiekowej, 

 estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów, 

 opracowanie choreograficzne, 



 ogólny wyraz artystyczny, 

 bogactwo figur tanecznych, 

 wykorzystanie elementów akrobatyki. 

VIII. Nagrody 

 Nagrody Grand Prix, nagrody specjalne, 

 Puchary za I, II, III miejsce oraz dyplomy, 

 Pamiątkowe medale, statuetki. 

IX. Sprawy porządkowe 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Mistrzostwach  

oraz porządek podczas trwania imprezy poprzez m.in.: 

a) zapewnienie na Mistrzostwach profesjonalnej firmy ochroniarskiej, 

b) zapewnienie na miejscu wydarzenia biura organizacyjnego, 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-

sanitarnego. 

2. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw oraz ich opiekunowie pokrywają we 

własnym zakresie koszty ubezpieczenia w czasie przejazdu i pobytu na 

Mistrzostwach. 

a) w przypadku odniesienia jakichkolwiek urazów bądź kontuzji, czy też 

złego samopoczucia Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do 

opiekuna lub rodzica i poinformować go o swojej dolegliwości, 

b) wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą podporządkować się zaleceniom 

organizacyjnym, przepisom BHP oraz PPOŻ, 

c) w razie niewłaściwego zachowania Uczestnika Mistrzostw, w tym 

zachowania zagrażającego życiu swojemu oraz innych Uczestników 

Mistrzostw – Organizator ma prawo do wyciągnięcia wobec takiego 

Uczestnika konsekwencji obejmujących nawet wykluczenie z udziału  

w Mistrzostwach, 

d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach 

e) Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami Mistrzostw – dany 

zespół musi posiadać odpowiednią ilość opiekunów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

f) Konieczne jest potwierdzenie u Organizatora udziału Uczestników  

w Mistrzostwach do godz. 8.30 dnia 14.03.2020 rok, 

g) Organizator prosi o zachowanie porządku podczas trwania Mistrzostw. 

3.  Uczestnicy Mistrzostw lub ich przedstawiciele (w tym wypadku opiekun 

lub rodzic) w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, 

oświadczają jednocześnie, że: 

a) Posiadają wszelkie prawa do reprezentowanego przez siebie programu 

bądź utworu (choreografia, muzyka), 

b) Wykonanie choreografii podczas Mistrzostw nie narusza praw osób 

trzecich, a w szczególności praw autorskich. 

X. Sprawy organizacyjne 

1. Koszty przejazdu i akredytacji pokrywają Instytucje delegujące. 

25 zł pierwsza prezentacja / od osoby 

20 zł druga prezentacja / od osoby 

 



Koszt akredytacji za udział w „I Mistrzostwach Tanecznych Remix Dance 

Studio” wpłacamy na konto Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 

Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie: 

 

NR KONTA: 46 1020 4144 0000 6602 0226 4448 

z dopiskiem: startowe; nazwa grupy bądź szkoła tańca; ilość osób, 

kategoria wiekowa.  

Należność za akredytacje należy uregulować najpóźniej do 21 lutego 2020r. 

2. Zgłoszenia 

 Zgłoszenia na Mistrzostwa przyjmujemy do dnia 5 lutego 2020 r.  

 Karta zgłoszenia oraz Regulamin w formacie PDF będzie dostępny na 

stronie www.bpicakmiedzychod.pl, w zakładce – Projekty:  

I Mistrzostwa Taneczne Remix Dance Studio, bądź w sekretariacie 

BPiCAK przy Placu Kościuszki 9, 64-400 Międzychód w godzinach od. 

8.00 do 16.00. 

 Zgłoszenia wysyłamy drogą elektroniczną na adres: 

mistrzostwa@bpicakmiedzychod.pl (w pliku .doc lub .docx – word) 

 Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla wybranej kategorii. 

 Kierownik zespołu przywozi ze sobą imienną listę tancerzy  

z potwierdzoną datą urodzenia Uczestnika przez jednostkę delegującą  

i zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

tancerzy, Uczestników (RODO). Dokument jest konieczny do wzięcia 

udziału Uczestników w Mistrzostwach. 

 Wysłanie karty zgłoszenia do Organizatora jest jednoznaczne  

z akceptacją regulaminu Mistrzostw. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłata nie podlega 

zwrotowi. 

3. Obuwie zmienne 

Obuwie koniecznie z jasną podeszwą, obuwie taneczne bądź boso. 

4. Rada Artystyczna  

 w skład Rady Artystycznej wchodzi od 3 do 5 sędziów. 

 Rada ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, 

rozdzielić lub dokonać innych zmian) 

 ma prawo przesunąć zespół ze względu na prezentację do innej 

kategorii tanecznej. 

 Rada Artystyczna wraz z Organizatorem Mistrzostw przyznaje nagrodę 

Grand Prix Mistrzostw. 

5. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90% zespołu. 

Wiek najstarszego Uczestnika zespołu nie może być większy niż 3 lata górnej 

granicy w kategorii wiekowej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczania do zmian  

w zgłoszonych prezentacjach. 

7. Proszę o wcześniejsze podanie informacji Organizatorowi w przypadku 

posiadania dużych rekwizytów scenicznych. 

8. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych dzieci biorących udział  

w Mistrzostwach – załącznik BPiCAK Międzychód. 

http://www.bpicakmiedzychod.pl/
mailto:mistrzostwa@bpicakmiedzychod.pl


Bez tego dokumentu zespół nie może wziąć udziału w Mistrzostwach. Okazuje 

go tylko na prośbę sędziów lub Organizatora w przypadku niezgodności wieku 

dzieci w danej kategorii. 

9.  Wszystkie kwestie sporne nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Kierownik 

Mistrzostw w porozumieniu z Sędzią Głównym. 

 

UWAGA! 

Wszystkie pytania odnośnie Mistrzostw proszę kierować pod numer telefonu: 

Wioletta Robak - Gabarkiewicz – 668 573 626 

BPiCAK Międzychód – 95 748 26 02 (wpłaty, opłaty, startowe) 

 

Wiadomości o I Mistrzostwach Tanecznych Remix Dance Studio zamieszczone 

będą na stronach internetowych: 

www.bpicakmiedzychód.pl  i https://www.facebook.com/cak.miedzychod/ 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń! 

 

CATERING!  

Posiłki podczas Mistrzostw Tanecznych Remix Dance Studio zapewnia 

zaprzyjaźniony catering Rynek Smaku – Barbara Wyszyńska 

https://www.facebook.com/ryneksmaku/   

koszt jednego obiadu – 15 zł (ziemniaki/devolay/surówka) płatne łącznie z 

akredytacją (z dopiskiem: + posiłek) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji Regulaminu  

„I Mistrzostw Tanecznych Remix Dance Studio” z przyczyn niezależnych 

od Organizatora a obecnie niemożliwych do przewidzenia. 

 

http://www.bpicakmiedzychód.pl/
https://www.facebook.com/cak.miedzychod/
https://www.facebook.com/ryneksmaku/

