XIX WODZISŁAWSKA GALA TANECZNA
„MIX 2021”
REGULAMIN
Impreza objęta jest

honorowy patronat Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.

I.

CELE PRZEGLĄDU
1. Stworzenie możliwości udziału i prezentacji najbardziej widowiskowej
dyscypliny tanecznej czyli zespołowych form tanecznych.
2. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Przegląd działalności zespołów tanecznych.

II.

TERMIN I MIEJSCE
a) 16 maja 2021 r. – transmisja on-line z Wodzisławskiego Centrum Kultury
w Wodzisławiu Śl. ul. ks. płk. W. Kubsza 17
b) Link do transmisji zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora
www.wck.wodzislaw-slaski.pl oraz na Facebooku
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia oraz
innych koniecznych zmian w organizacji wydarzenia ze względu na wprowadzane
na bieżąco obostrzenia związane z pandemią Covid-19.

III.

BIURO ORGANIZACYJNE
WODZISŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
44-300 Wodzisław Śl. ul. ks. płk. W. Kubsza 17
tel. 32 455 48 55
ara@wck.wodzislaw.pl oraz sekretariat@wck.wodzislaw.pl

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Na adres organizatora w terminie do 23.04.2021 należy przesłać :
a) wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia wg wzoru
b) nagranie konkursowej choreografii wg specyfikacji zamieszczonej w dalszej
części regulaminu
c) potwierdzenie wpłaty akredytacji w wysokości 100 zł od zespołu
na konto: PKO S.A. 69 1240 4272 1111 0010 7554 4585 z dopiskiem „Gala MIX”
Opłata startowa jest warunkiem przyjęcia zespołu i nie podlega zwrotowi.
Decyduje data wpływu.

V.

UCZESTNICY
Zespoły działające w szkołach, świetlicach i domach
dzieci w wieku od 7 do 15 lat i młodzież od lat 16, dorośli 30+

VI.

KATEGORIE TANECZNE
1. SHOW DANCE czas prezentacji do 4 min
taneczne show wykorzystujące różne style tańca disco, modern, jazz
2. STREET DANCE czas prezentacji do 4 min
Prezentacje taneczne wykorzystujące techniki new style, hip hop, popping,
locking, house, break dance

kultury

zrzeszające

3. TANIEC TOWARZYSKI czas prezentacji do 6 min

Prezentacja mixu tanecznego lub jednego tańca w opracowaniu scenicznym w
stylu standard lub latin.

VII.

KATEGORIE WIEKOWE
4. DZIECIĘCA od 7 – 11 lat
5. JUNIORZY od 12 – 15 lat
6. MŁODZIEŻ powyżej 16 lat
7. DOROŚLI wiek 30+ ( bez podziału na kat. taneczne)
Dopuszcza się 20% osób w zespole niespełniających wymogów wiekowych.
Za zespół uważa się grupę min. 4 tancerzy.
UWAGA: Komisja sędziowska zastrzega
zakwalifikowania zespołu do danej kategorii.

sobie

prawo

ostatecznego

VIII.

SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ
a) Galę taneczną oceniać będzie komisja sędziowska, w skład której wchodzą
specjaliści z zakresu różnych technik tańca – lista dostępna będzie na stronie
www.wck.wodzislaw-slaski.pl.
b) Komisja oglądać będzie wszystkie prezentacje taneczne w dniu 16.05.2021 r.
w siedzibie organizatora na ekranie kinowym (w obecności trenerów zespołów
biorących udział w przeglądzie, jeśli w dniu imprezy obowiązujące obostrzenia
związane z Covid-19 na to pozwolą). W związku z tym może zostać przyznana
dodatkowa nagroda dla najlepszego zespołu w każdej kategorii tanecznej
wytypowana przez trenerów oraz nagroda główna Grand Prix w wysokości 1.000
złotych dla najlepszego zespołu.
c) Po obejrzeniu wszystkich prezentowanych choreografii zostanie ogłoszony werdykt
i wręczone nagrody.

IX.

OCENA I NAGRODY
1. Kryteria oceny:
 opracowanie choreograficzne, zmienność rysunku scenicznego,
 poprawne wykonanie prezentowanej techniki tanecznej,
 ogólny wyraz artystyczny, estetyka, dobór kostiumów.
2. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplom i statuetkę.
Zespoły finałowe otrzymają dodatkowo nagrody ufundowane przez organizatora
i sponsorów

X.

PRZESYŁANIE NAGRAŃ PREZENTACJI TANECZNYCH
1. Dopuszcza się filmy nagrane jednolicie, przy oświetleniu stałym pozwalającym na
obiektywny odbiór choreografii bez efektów specjalnych.
2. Plan nagrania powinien być ogólny (całego zespołu) z kamery statycznej,
kadr poziomy.
3. Preferowany format nagrania – mp4.
4. Dopuszcza się podkładanie muzyki pod film w celu zniwelowania echa sali czy
poprawienie jakości muzyki w prezentacji.
5. Niedopuszczalne jest montowanie filmów, użycie wielu kamer, stosowanie zbliżeń.
6. Na nagraniu powinien być zarejestrowany tylko taniec bez wejścia i zejścia.

Przed nagraniem jedna osoba z grupy przedstawi zespół – przykład : „Zespół
taneczny Bolero z Gdańska na Gali Mix 2021”- po tej formułce nagrywamy zespół.
7. Dany film nie może być nagraniem z innych festiwali, mistrzostw czy przeglądów.
8. Prezentacje dostarczać można za pośrednictwem platformy internetowej:
„WeTransfer”, „Google driver” na adres: akustyk@wck.wodzislaw.pl umożliwiając
organizatorowi pobranie przesłanego pliku. Prosimy o nieprzesyłanie linków do
platform typu You Tube uniemożliwiających pobranie plików bez utraty jakości.
9. Każdy uczestnik otrzyma od organizatora maila potwierdzającego otrzymanie
nagrania i informację zwrotną o tym, czy plik jest właściwy.
10. Każdy plik musi mieć dokładny opis: Nazwa zespołu, miejscowość, kat. wiekowa i
taneczna.
11. Zespół ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przesłanego materiału.
Optymalnym standardem rozdzielczości jest 1920 x 1080 (Full HD).
XI.

PRZEPISY OGÓLNE
1. Każdy zespół bierze udział tylko w jednej kategorii tanecznej i prezentuje tylko
jeden układ taneczny.
2. Każdy tancerz może być członkiem tylko jednego spośród zespołów
uczestniczących w przeglądzie.
3. W przypadku zbyt malej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do
połączenia kategorii wiekowych.
4. W przypadku dużej ilości uczestników o zakwalifikowaniu się do przeglądu
decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.
5. Dokonanie zgłoszenia i udział w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem na
zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video
i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w
dowolnych mediach w celach promocyjnych przez organizatorów.
6. Wszelkie informacje dotyczące przeglądu będą udzielane w sekretariacie WCK pod
numerem 32 455 48 55 (wew. 27) , e-mail: ara@wck.wodzislaw.pl
7. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATORZY:
Wodzisławskie Centrum Kultury dla Miasta Wodzisław Śląski
Klub Tańca Towarzyskiego „Spin”
Kierownik Organizacyjny: Elżbieta Lasocka
Koordynator imprezy z ramienia organizatora: Dorota Krawczyk

