OŁAWSKI FESTIWAL TAŃCA

„KOGUCI PAZUR 2017”
1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Taneczne „Athina”

2. TERMIN I MIEJSCE:
2 grudnia 2017 (sobota)
Hala sportowa OCKF, Oława ul. Sportowa 1

3.CEL IMPREZY:
- popularyzacja różnych form tanecznych i ich walorów artystycznych,
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i tancerzy, wymiana doświadczeń,
- nawiązanie współpracy między instruktorami, choreografami i uczestnikami festiwalu,
- inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży

4. KONKURENCJE TANECZNE I KATEGORIE WIEKOWE:
I. HIP HOP do 11 lat, 12 - 15 lat, pow. 15 lat
SOLIŚCI i DUETY – muzyka organizatora, czas prezentacji 1 min. do 1.30 min.
MINI FORMACJE (zespoły od 3 do 7 osób) – czas prezentacji do 2.30 min.
FORMACJE (zespoły od 8 osób) od 2.30 min. do 4.00 min.

II. SHOW DANCE do 11 lat, 12 - 15 lat, pow. 15 lat
MINI FORMACJE (zespoły od 3 do 7 osób) - czas prezentacji do 2.30 min.
FORMACJE - czas prezentacji do 4.00 min.

III. DISCO DANCE do 11 lat, 12 - 15 lat, pow. 15 lat
SOLISCI I DUETY – muzyka organizatora, czas prezentacji 1min. do 1.30 min.
MINI FORMACJE (zespoły od 3 do 7 osób) - czas prezentacji do 2.30 min.
FORMACJE - czas prezentacji do 4.00 min.

IV. TANIEC WSPÓŁCZESY do lat 15, pow. 15 lat
ZESPOŁY - czas prezentacji do 5 min.

V. INNE FORMY TAŃCA do 11 lat, 12 - 15 lat, pow. 15 lat,
Dorośli pow. 30 lat, Dorośli pow. 60 lat (UTW i inne )
DUETY - czas prezentacji do 2 min
ZESPOŁY - czas prezentacji do 4 min.
Do kategorii „INNE FORMY TAŃCA” zaliczamy wszystkie formy taneczne nie ujęte we
wcześniejszych punktach.

5. PROGRAM FESTIWALU:
Blok I – 10:00
8:30 – 9:30 - rejestracja i próby zespołów
- soliści i duety HIP HOP
- soliści, duety, mini formacje i formacje DISCO DANCE

Blok II - 13:00
11:30 -12:30 - rejestracja zespołów
- mini formacje i formacje HIP- HOP
- duety i zespoły INNYCH FORM TAŃCA do 11 lat, 12 - 15 lat, pow.15 lat

Blok III – 17:00
15:00 -16:30- rejestracja zespołów
-

mini formacje i formacje SHOW DANCE
zespoły INNYCH FORM TAŃCA pow. lat 30,
zespoły seniorskie 60 +
zespoły TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do
połączenia sąsiadujących ze sobą kategorii wiekowych.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przesłanie do 26 listopada 2017 KARTY ZGŁOSZENIA zawierającej:
nazwę zespołu, miejscowość, kategorię wiekową i taneczną, nazwisko
trenera/choreografa, tytuł choreografii, czas prezentacji oraz listę uczestników na adres:

Stowarzyszenie Taneczne „Athina” , ul. 1 Maja 33 c, 55-200 Oława
e-mail: athina_olawa@wp.pl, kontakt@taniec-athina.pl, tel. 501 634 018
Opłacenie do 27.11.2017 akredytacji w wysokości 20,-zł od uczestnika bez względu na
ilość kategorii, w których bierze udział, na rachunek bankowy nr:

70 2030 0045 1110 0000 0389 9700
z dopiskiem „Koguci Pazur 2017” oraz nazwą klubu, szkoły czy instytucji
zgłaszającej. Dowód wpłaty należy posiadać przy sobie w dniu imprezy.
Dla kategorii 60+ opłata startowa wynosi 10,-zł od osoby.
W przypadku rezygnacji opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Wejściówki dla publiczności – 10,-zł
Bezpłatne wejście dla opiekuna (instruktora) przysługuje na każdych 10 uczestników.
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje 80% składu zespołu.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek.
Zespoły prezentują się do nagrań własnych opisanych i dostarczonych
organizatorowi na 5 minut przed prezentacją na płycie CD lub innych nośnikach.
Organizator nie ubezpiecza uczestników, instytucje delegujące powinny ubezpieczyć
członków zespołów we własnym zakresie.
Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w
szatniach.

7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- Medale (dla całego zespołu) za miejsca I – III, dyplomy, słodkie upominki
- Puchary dla zdobywców I miejsca w kategoriach zespołów
- Bufet
- Opiekę medyczną

Kierownik organizacyjny
Mirosława Cydzik

