
REGULAMIN 

"OGÓLNOPOLSKI FESTTIWAL TAŃCA - XIV BEMOWSKICH DNI TANECZNYCH"

16.05.2020 r

1. ORGANIZATOR:

STUDIO TAŃCA DUET / FUNDACJA TANECZNE MARZENIA

01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108A . Tel/fax  22 406 20 20

duet@duetdance.pl

2. MIEJSCE IMPREZY: Hala Sportowa OSiR Bemowo, ul.Obrońców Tobruku 40, 

Warszawa

3. CELE I ZAŁOŻENIA: 

- Stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych 

zespołów tanecznych.

- Popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego.

- Rozwój artystyczny młodych wykonawców.

- Integracja środowiska tanecznego.

- Wymiana doświadczeń.

- Konfrontacja zespołów tańca.

4. UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział: 

A) ZESPOŁY LICZĄCE CO NAJMNIEJ 5 OSÓB prezentujące się w trzech kategoriach 

wiekowych:

- 8 - 11 lat,



- 12-15 lat, 

- powyżej 15 lat

w stylach:

1. DISCO DANCE

2. STREET DANCE (hip hop, funky, locking, popping),

3.  CONTEMPORARY BALET (współczesny)

4. JAZZ

5. DEBIUTY (grupy KAŻDEJ KATEGORII  TANECZNEJ prezentujące się na 

konkursie po raz pierwszy) 

6. INNE FORMY TAŃCA

B) DUETY prezentujące się w czterech kategoriach wiekowych:

- do 9 lat,

- 10 - 11 lat, 

- 12 - 15 lat, 

- powyżej 15 lat

w stylach:

 STREET DANCE (hip hop, funky, locking, popping), PREZENTACJA DO MUZYKI 

ORGANIZATORA BEZ WYBORU UTWORÓW

 JAZZ/MODERN  (DO MUZYKI ORGANIZATORA – do wyboru jeden z trzech 

zaproponowanych utworów)

C) SOLO prezentujące się w czterech kategoriach wiekowych:

- do 9 lat,

- 10 - 11 lat, 

- 12 - 15 lat, 

- powyżej 15 lat

w stylach:

 STREET DANCE (hip hop, funky, locking, popping), PREZENTACJA DO MUZYKI 

ORGANIZATORA BEZ WYBORU UTWORÓW



 JAZZ/MODERN (DO MUZYKI ORGANIZATORA – do wyboru jeden z trzech 

zaproponowanych utworów)

Utwory do prezentacji solo i duet:

JAZZ/MODERN

1) Cinematic Orchestra- „To build a home”

2) A Great Big World- „Say something”

3) Ellie Goulding- „Powerful”

Przydział do kategorii wiekowych  następuje po obliczeniu średniej z wieku wszystkich 

dzieci w grupie. Jeśli średnia choć o jeden punkt przewyższa podany wiek w kategorii 

grupa musi wziąć udział w starszej kategorii. 

5. PREZENTACJE 

- Kategoria formacje: uczestnicy prezentują 1 choreografie taneczną trwającą od 

2,5 min do 4,5 minut

- Kategoria solo, duety: uczestnicy prezentują 1 choreografie taneczną trwającą od 

1,5 min do 2 minut

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I OPŁATY

-Zarejestrowanie formacji i zawodników w bazie danych: 

http://serwer1413343.home.pl/wdsf_entry/Warszawa_20200516.php   

-Przesłanie na duet@duetdance.pl  Karty Zgłoszenia do dnia 03.05.2020 r.

-Wniesienie opłaty  startowej w wysokości 30 zł OD OSOBY za prezentację, każda kolejna

kategoria 20zł z dopiskiem opłata startowa i nazwa grupy oraz kategoria na konto:

Studio Tańca Duet  ul. Powstańców Śląskich 108 a. Warszawa 01-466

36  1090 2590 0000 0001 2181 4859 do dnia 03.05.2020 r

- Podczas turnieju obowiązują bilety wstępu dla publiczności w wysokości:

dzieci do 9 lat - bezpłatnie, pozostali 20 zł / osoby

http://serwer1413343.home.pl/wdsf_entry/Warszawa_20200516.php


 7. OCENA I NAGRODY: 

- Organizator powołuje profesjonalne jury w liczbie 5 osób 

- Organizatorzy zapewniają dyplomy uczestnictwa dla każdego zespołu.

- Dla formacji za zajęcie I,II,III miejsca - puchary, medale i dyplomy

8. WARUNKI TECHNICZNE:

Organizator zapewnia:

- salę o wymiarach  13m x 23 m

- profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie

- szatnie

- opiekę medyczną

9. PROGRAM KONKURSU:

Program zostanie przesłany po zamknięciu list startowych

10. KONTAKT 

ST DUET tel. 22 406-20-20

e-mail: duet@duetdance.pl

W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń. 

O odmowie organizator powiadomi pisemnie lub telefonicznie.

11. UWAGI KOŃCOWE: 

 Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej. 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników podczas zawodów

 Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą 

bezpieczeństwo uczestników. 

 Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych 

dokumentów) przez uczestników konkursu, będą one sprawdzane w celu 

poprawności zgłoszenia do kategorii. 

 Organizator ma prawo nie dopuścić do występu grupy, która zgłosiła się do 

niewłaściwej kategorii wiekowej



 Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych i tanecznych 

oraz zmiany programu imprezy w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej ilości 

zespołów. 

 Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte 

w regulaminie, rozstrzyga jury i organizator imprezy. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

 Odwołanie uczestnictwa po 05.05.2020r nie skutkuje zwrotem opłaty startowej

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ!


