
Zarządzenie Nr 2/2020 
Dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

z dnia 8 stycznia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

„II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego w Pakosławiu” 

 
 

 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Regulamin „II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego  

w Pakosławiu”. 

 

§2 

 

Regulamin „II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego w Pakosławiu” stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 2/2020 

         Dyrektora Ośrodka Kultury  

         i Rekreacji w Pakosławiu 

         z dnia 8 stycznia 2020r. 

         w sprawie wprowadzenia  

Regulaminu  

II Ogólnopolskiego Turnieju 

Tańca Nowoczesnego 

w Pakosławiu 
 

 

Regulamin II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Nowoczesnego w Pakosławiu 
 

ORGANIZATOR 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu 

ul. Kolejowa 4 

63-920 Pakosław  

Tel. 65 547 84 78, 605 441 997 

WSPÓŁORGANIZATOR 
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pakosławiu 

ul. Parkowa 15 

63-920 Pakosław 

 

TERMIN: 4 kwietnia 2020 r. (sobota) 

MIEJSCE: Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław (k. Rawicza) 

 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH 

• Katarzyna Pląskowska, tel. 609 167 762, 

• Anna Bartkowiak, tel. 727 511 779. 

Wszelkie informacje dotyczące Turnieju udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 15:00 do 18:00. 

• Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, tel. 605 441 997 

Wszelkie informacje dotyczące Turnieju udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9:00 do 15:00. 

 



CELE IMPREZY 
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,  

- wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu tańca,  

- inspirowanie do poszukiwań nowych rozwiązań choreograficznych,  

- nakłanianie do aktywnego spędzania wolnego czasu,  

- popularyzowanie gry fair play wśród młodych tancerzy, 

- promocja Gminy Pakosław. 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 
Skład Komisji Sędziowskiej – minimum 5 sędziów z wieloletnim doświadczeniem 

sędziowskim, specjaliści w szkoleniu i sędziowaniu ujętych w Regulaminie dyscyplin 

tanecznych.  

 

KRYTERIA OCENY 

• wyraz artystyczny zaprezentowanego układu 

• opracowanie choreograficzne 

• dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, pomysłowość 

• technika taneczna  
 

KATEGORIE TANECZNE: 
• HIP HOP (solo) 

• STREET DANCE (formacje) 

• INNE FORMY TAŃCA (formacje) 

• TANIEC WSPÓŁCZESNY (formacje) 

• PIERWSZY KROCZEK (formacje) 
 

1. HIP HOP SOLO – muzyka organizatora (zabronione używanie rekwizytów) 

• 9-11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009) 

• 12-15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005) 

• pow. 15 lat (rocznik 2004 i starsi) 

 

2. STREET DANCE FORMACJE (8-25 osób) - czas prezentacji od 2:30 do 4:00 minut 

– muzyka własna (zabronione używanie rekwizytów) 

• 9-11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009) 

• 12-15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005) 

• pow. 15 lat (rocznik 2004 i starsi) 

 

3. INNE FORMY TAŃCA FORMACJE (8-25 osób) - czas prezentacji od 2:30 do 

4:00 minut – muzyka własna (dozwolone rekwizyty) 

• 9-11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009) 

• 12-15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005) 

• pow. 15 lat (rocznik 2004 i starsi) 



4. TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE (8-25 osób) - czas prezentacji od 2:30 

do 4:00 minut – muzyka własna (zabronione używanie rekwizytów) 

• 9-11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009) 

• 12-15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005) 

• pow. 15 lat (rocznik 2004 i starsi) 

 

5. PIERWSZY KROCZEK FORMACJE (8-25 osób) - czas prezentacji od 2:30 

do 4:00 minut – muzyka własna (dozwolone rekwizyty) 

• do 8 lat (rocznik 2012 i młodsi) 

• 9-11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009) 

• 12-15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005) 

• pow. 15 lat (rocznik 2004 i starsi) 

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego 

uczestnika! 
  

OPIS KATEGORII TANECZNYCH 

1. HIP HOP SOLO – prezentacja oparta na fabule kultury hip hop i na stylu ulicy. 

Zabronione używanie rekwizytów (elementy stroju nie są rekwizytem), muzyka 

organizatora. 

2. STREET DANCE FORMACJE – do stylu tańca street dance można 

zaliczyć Hip Hop, Popping, Locking, B-Boying, Wacking, Krumping oraz House. 

W tej kategorii zabrania się używania rekwizytów (elementy stroju nie są 

rekwizytem), muzyka własna od 2:30 do 4:00 minut. 

3. INNE FORMY TAŃCA FORMACJE – prezentacja artystyczna wybranego 

tematu posiadająca dramaturgię przy użyciu różnych technik tanecznych (poza towarzyskim, 

ludowym, rock and roll, stepowaniem), kostiumów, dozwolone użycie rekwizytów oraz 

innych efektów scenicznych. Muzyka własna od 2:30 do 4:00 minut. 

4. TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE - prezentacja artystyczna 

wybranego tematu posiadająca dramaturgię przy użyciu różnych technik tanecznych. 

Do stylu tańca współczesnego można zaliczyć jazz, modern, contemporary. Muzyka 

własna od 2:30 do 4:00 minut.  

5. PIERWSZY KROCZEK FORMACJE – dla zespołów tanecznych, które 

zaczynają przygodę z tańcem (debiut na turnieju ogólnopolskim), kategoria łączona – 

różne style taneczne – disco, show, hip hop, jazz, modern. Dozwolone używanie 

rekwizytów. Muzyka własna od 2:30 do 4:00 minut.  

 
 

 

 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 
1. Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 13 marca 2020 r. na adres: 

turniej@okir.pakoslaw.com. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 25,00 zł od osoby, każda kolejna 

kategoria dodatkowo 10,00 zł od osoby (prosimy na karcie zgłoszenia umieścić 

informację dot. wystawienia faktury za opłatę akredytacyjną). 

3. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora (o przyjęciu zgłoszenia poinformujemy 

drogą mailową) wpłaty należy dokonać na konto do 20 marca 2020 r.:  

 

    Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław 

 

          Bank Spółdzielczy w Jutrosinie/Oddział Pakosław 31 8674 0009 1300 0257 2000 0010 

 

          W tytule: Turniej Tańca – nazwa zespołu (lub nazwisko solisty) – ilość uczestników 

 

UWAGA! W przypadku braku wpłaty w podanym terminie Organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.  

 

4. Opiekun osób występujących zobowiązany jest dostarczyć w dniu turnieju Kartę 

uczestnika w skład której wchodzą: Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych, 

Zgoda na upublicznienie wizerunku oraz Oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu  

II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego w Pakosławiu podpisana przez 

rodzica bądź opiekuna prawnego tancerza biorącego udział w turnieju. Karta 

uczestnika stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, należy ją wydrukować 

dla każdego tancerza po 1 egzemplarzu. 

5. Zgłoszenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty akredytacyjnej jest równoznaczne 

z akceptacją Regulaminu.  

6. W przypadku rezygnacji z turnieju po zamknięciu list startowych opłata akredytacyjna 

nie podlega zwrotowi. 

7. Zespoły i soliści zobowiązani są do przygotowania utworu i przesłania go na adres 

turniejmuzyka@okir.pakoslaw.com w pliku komputerowym mp3 z opisem pliku tj. 

nazwa grupy/zespołu/solisty oraz tytuł utworu. Prosimy o przesłanie pliku do dnia  

27 marca 2020 r. W treści e-maila prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE 
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub 

jednostki delegującej. 

2. Każdy Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 12 

uczestników). 

3. Każdy Uczestnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 

4. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej. 

mailto:turniejpakoslaw@wp.pl
mailto:turniejmuzyka@okir.pakoslaw.com


5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu 

i innych substancji odurzających. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.  

7. Za szkody powstałe w szatniach i na terenie monitorowanego obiektu odpowiada 

Uczestnik odpowiedzialny za zdarzenie.  

8. Za zatajenie faktycznego wieku Uczestnika grozi dyskwalifikacja z Turnieju. 

9. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje dyskwalifikacją z Turnieju. 

10. Dokonanie zgłoszenia przez opiekuna grupy bądź przez instytucję delegującą, 

podpisanie Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych oraz Zgody na upublicznienie 

wizerunku przez rodzica bądź opiekuna prawnego jest jednoznaczne z wyrażeniem 

bezwarunkowej, bezterminowej oraz nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, 

wideo, telewizyjną – wszystkich prezentacji, a także ich wykorzystanie,  

w tym publikację i emisję w dowolnych mediach. Dane osobowe będą przetwarzane  

na potrzeby realizacji turnieju. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody  

na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne i jednocześnie stanowi warunek udziału 

w turnieju. 

11. Dla widzów do dyspozycji są trybuny znajdujące się na sali sportowej. Wejście 

na trybuny jest bezpłatne. 

12. Organizator zapewnia w dniu turnieju opiekę medyczną. 

13. Listy startowe oraz plan ramowy zostaną wysłane do dnia 27.03.2020r. na podane 

w zgłoszeniach adresy e-mailowe w celu weryfikacji. Brak informacji o konieczności 

poprawek do 01.04.2020r. uznawany jest za akceptację w/w list. Po 01.04.2020r. nie 

ma możliwości dokonywania zmian w listach startowych. 

14. Organizator zapewnia parkiet o wymiarach 10 m x12 m.  

15. Wszyscy Tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia 

bez obuwia), które nie niszczy parkietu.  

16. Niedozwolone jest używanie rekwizytów, które mogą zniszczyć bądź porysować 

parkiet. 

17. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury i Rekreacji  

w Pakosławiu jest Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu,  

ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław. Więcej informacji na stronie www.pakoslaw.com 

w zakładce RODO. 

 

 

NAGRODY 
Organizatorzy zapewniają dla wszystkich Uczestników Turnieju dyplomy za udział. 

SOLIŚCI – 1, 2, 3 m-ce – medal i dyplom 

FORMACJE – 1, 2, 3 m-ce – puchar i dyplom 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień w poszczególnych kategoriach! 

 

 

 

http://www.pakoslaw.com/


POSIŁKI 
Istnieje możliwość zamówienia obiadu z wcześniejszą rezerwacją i wpłatą (Koszt obiadu  

2-daniowego wynosi 26,00 zł; zupa – 7,00 zł, 2-danie 19,00 zł). Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt: 

 

Pałac Pakosław 

ADRES: ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław 

KONTAKT: tel.695-297-546 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 
1. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju. 

2. Sprawy nieujęte w Regulaminie lub sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu 

z Komisją Sędziowską. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, łączenia 

kategorii w poszczególnych konkurencjach, zmiany programu ramowego w przypadku 

małej frekwencji oraz zamknięcia list startowych w terminie wcześniejszym 

(w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń) bądź późniejszym (w przypadku wolnych 

miejsc na listach startowych). O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą 

mailową. 

4. Turniej nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dn. 20 marca 2009r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 nr 62 poz.504). 

 

 
 


