REGULAMIN
XVIII KONKURSU MŁODYK TONIECNIKÓW
BIAŁY DUNAJEC 2017
1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. A. Galicy w Białym
Dunajcu.
2. Termin i miejsce imprezy:
18-19 listopada 2017 r. (sobota - niedziela)
Aula przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu
ul. Jana Pawła II 184 a
Przesłuchania konkursowe od godz. 10.00
3. Celem Konkursu jest:
 kultywowanie podhalańskiej tradycji
 zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej
 zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym śpiewem i tańcem ludowym
4. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
a)
taniec solowy
w trzech przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat, 11 – 13 lat i 14 – 16 lat; w przypadku gdy
tancerz i tancerka mieszczą się w różnych przedziałach wiekowych para będzie oceniana
stosownie do wieku tancerza;
b)
taniec zbójnicki
w dwóch przedziałach wiekowych: do 10-ciu lat, 11 – 16 lat; w wypadku gdy tancerze
mieszczą się w różnych przedziałach wiekowych grupa będzie oceniana stosownie do wieku
większości wykonawców.
5. W Konkursie mogą wziąć udział członkowie zespołów regionalnych, jak również soliści
nienależący do zespołów. Z jednego zespołu do popisu mogą stanąć co najwyżej trzy pary
taneczne. W konkursie tańca solowego para może wykonać co najwyżej trzy nuty (nie licząc
„zielonej”), w konkursie tańca zbójnickiego grupa może wykonać co najwyżej pięć nut (nie
licząc „zielonej zbójnickiej”).
6. Komisja będzie oceniała uczestników Konkursu według następujących kryteriów:
 kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 techniczna jakość tańca
 strój
 ogólny wyraz
7. Zapisy uczestników:
Zgłoszenia według załączonej karty zgłoszeń prosimy kierować pisemnie na adres
organizatora, faxem (18) 20 73330 lub mailem gok@bialydunajec.com.pl do 16 listopada
bieżącego roku.
8. Uwagi organizacyjne:
 tancerze wyróżnieni przez komisję otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
 organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom drobny poczęstunek oraz
upominki
 nie pokrywamy kosztów transportu
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Dunajcu, Jana
Pawła II 363, tel. (18) 2001690 lub 605128391, fax (18) 2073330, e-mail
gok@bialydunajec.com.pl, www.gokbialydunajec.pl

