
XXI WODZISŁAWSKA GALA TANECZNA
„MIX 2023”

       
                                                                          REGULAMIN

      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) 20 MAJA 2023r 

Wodzisławskie Centrum Kultury Wodzisław Śl. ul. ks. płk. W. Kubsza 17 

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    www.wck.wodzislaw-slaski.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Na adres organizatora w terminie do 29.04.2023 należy przesłać :
a) wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia wg wzoru 
b) nagranie muzyki do prezentacji tanecznej w formacie Wave lub MP3.

Żadne inne nie będą akceptowane.  Plik powinien zawierać nazwę zespołu,
kat. taneczną i kat. wiekową np. KAMIONEK , Show Dance ,12-15 lat.
Prezentacje dostarczać można za pośrednictwem platformy internetowej
„WeTransfer”, „Google driver” na adres:  akustyk@wck.wodzislaw.pl  
umożliwiając organizatorowi pobranie przesłanego pliku .

c) potwierdzenie wpłaty akredytacji w wysokości 250 zł od zespołu
       na konto: PKO S.A.  69 1240 4272 1111 0010 7554 4585 w tytule „Gala MIX
       nazwa zespołu i kategoria taneczna”
Opłata startowa jest warunkiem przyjęcia zespołu i nie podlega zwrotowi.

                    Decyduje data wpływu.

V. UCZESTNICY
Zespoły działające w szkołach tańca, szkołach, świetlicach i domach kultury zrzeszające
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

mailto:ara@wck.wodzislaw.pl
mailto:akustyk@wck.wodzislaw.pl


3. TANIEC TOWARZYSKI czas prezentacji do 6 min
Prezentacja wiązanki lub jednego tańca w opracowaniu scenicznym w stylu
standard lub latin.

4. MAŻORETKI. CHEERLEADERKI – czas prezentacji do 4 min
Układy  składające  się  z  elementów  gimnastyki  i  tańca,  układy  taneczno-
marszowe.  

VII.   KATEGORIE WIEKOWE
1. DZIECIĘCA  od 7 – 11 lat
2. JUNIORZY od 12 – 15 lat
3. MŁODZIEŻ powyżej 16 lat
4. 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  sobie  prawo  ostatecznego
zakwalifikowania zespołu do danej kategorii.

VIII. OCENA I NAGRODY
      1. Galę taneczną oceniać będzie komisja sędziowska, w skład której wchodzą
          specjaliści z zakresu różnych technik tańca – www.wck.wodzislaw-slaski.pl 

                          2. Kryteria oceny:
 opracowanie choreograficzne, zmienność rysunku scenicznego,
 poprawne wykonanie prezentowanej techniki tanecznej,
 ogólny wyraz artystyczny, estetyka, dobór kostiumów.

1. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplom i statuetkę.
Zespoły finałowe otrzymają dodatkowo nagrody ufundowane przez organizatora
i  sponsorów

IX. PRZEPISY OGÓLNE

1. Każdy zespół bierze udział tylko w jednej kategorii tanecznej i prezentuje tylko
jeden układ taneczny.
Układy nagrodzone w poprzednich przeglądach nie są oceniane
Uwaga!  Prezentacja  odbywa  się  przy  białym  świetle
              (Wymiary sceny 9,5 m szer. x  7,5m gł. + proscenium 2 m gł.)

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby startujących zespołów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Uczestnicy mają obowiązek posiadania ważnych legitymacji szkolnych lub innych
dokumentów potwierdzających wiek i tożsamość.

4. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania harmonogramu korzystania z garderób
( wejście do garderoby 30 minut przed występem). W garderobie znajduje się
tylko trener z zespołem.

5.  Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie i na terenie
 obiektu

6. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
7. Każdy  uczestnik  otrzymuje  opaski  przy  rejestracji.  Zespołom  do  10  osób

przysługuje 1 wejściówka dla trenera, powyżej 10 osób 2 wejściówki. Pozostałe
osoby towarzyszące muszą wykupić bilet wstępu w cenie 15 zł.

http://www.wck.wodzislaw-slaski.pl/


8. Każdy zespół powinien mieć opiekuna zgodnie  z przepisami obowiązującymi
w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo uczestników. 

9. W czasie imprezy zapewniona jest opieka medyczna przy punkcie informacyjnym.
10. Dokonanie  zgłoszenia  i  udział  w  imprezie  jest  równoznaczny  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.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu imprezy.
12. Wszelkie informacje dotyczące przeglądu będą udzielane w sekretariacie WCK pod

numerem 32 455 48 55 (wew. 27) , e-mail: ara@wck.wodzislaw.pl 
13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
14. Wszelkie uwagi prosimy wpisać w karcie zgłoszenia, po ogłoszeniu ustalonego 

harmonogramu  wejść  na  scenę,   prośby  dotyczące  zmiany  godzin  nie  będą
uwzględnione.

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

RAMOWY PROGRAM TANECZNY
    I część  - Kategoria Show Dance
                   (dzieci 7-11 lat, juniorzy 12-15 lat, młodzież pow. 16 lat)
    II część – Kategoria Street Dance
                   (dzieci 7-11 lat, juniorzy 12-15 lat, młodzież pow. 16 lat)
    III część – Taniec Towarzyski
                   (dzieci 7-11 lat, juniorzy 12-15 lat, młodzież pow. 16 lat)
                  Kategoria dorośli 30+
    IV część – Mażoretki, Cheerleaderki
                  (dzieci 7-11 lat, juniorzy 12-15 lat, młodzież pow. 16 lat)

mailto:ara@wck.wodzislaw.pl

