VIII Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego i Współczesnego
SKIBA DANCE
Wrocław 2022
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
50-238 Wrocław, ul. Niemcewicza 2
www.skiba.edu.pl, e-mail: kontakt@skiba.edu.pl
II. TERMIN
14. 05. 2022 r.
III. MIEJSCE
Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu









IV. CEL TURNIEJU
popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych,
konfrontacja umiejętności uczestników,
kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez doświadczanie rywalizacji fair play,
upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród młodzieży,
integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych,
prezentacja tańca jako pasji, cyklicznej twórczej pracy oraz formy wyrazu artystycznego,
promocja tańca, aktywności ruchowej i artystycznej

V. KATEGORIE WIEKOWE
 od 15 – do 30 lat,
 powyżej 30 lat,
*o przynależności do danej kategorii w ramach mini formacji i formacji decyduje wiek 80% składu zespołu.

VI. KATEGORIE TANECZNE





solo (1 osoba),
duety (2 osoby),
mini formacje ( 3 – 7 osób),
formacje (od 8 osób),

VII. TECHNIKI TANECZNE
 Disco Dance,
 Street Dance - hip hop, house, dancehall, locking, popping, krump, new style,
 Show Dance,
 Art Dance - taniec współczesny, modern jazz, lyrical jazz, jazz,
 Inne formy tańca - tj. taniec towarzyski, belly dance, salsa, kizomba, bachata, afro dance i inne .
UWAGA:
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia bądź podzielenia poszczególnych kategorii wiekowych, a także
wprowadzenia eliminacji lub półfinałów w zależności od liczby zgłoszeń.

VIII. CZAS
1. Czas trwania pokazów:
 solo – do 1.30min., w każdej technice,
 duety – do 2 min., w każdej technice,
 mini formacje – do 4 min. w kategorii Show Dance, Disco Dance, Street Dance, inne formy tańca,
 mini formacje – do 6 min. w kategorii Art Dance,
 formacje – do 4 min. w kategoriach Show Dance, Disco Dance, Street Dance, inne formy tańca,
 formacje – do 6 min. w kategorii Art. Dance,
*Przekroczenie czasu prezentacji spowoduje dyskwalifikację, dopuszczalne jest dokończenie frazy tanecznej.

1.
2.

3.
4.
5.

IX. NAGRODY. JURY
Tancerzy oceniać będzie Komisja Sędziowska w składzie 5 osobowym składająca się z wykwalifikowanych
specjalistów z dziedziny tańca.
Jury oceniając uczestników będą zwracać uwagę m.in. na:
 technikę tańca,
 ogólny wyraz artystyczny,
 rytm i dobór muzyki,
 choreografię,
 dobór strojów
Komisja przyzna I, II i III m-ce we wszystkich kategoriach. Dodatkowo może przyznać wyróżnienia i nagrody
specjalne. Każdy uczestnik/grupa otrzyma pamiątkowy dyplom.
Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo nieprzyznania miejsca w danej kategorii, jeśli uzna, że poziom
prezentacji jest zbyt niski.
Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.

X. PROGRAM
 Do 28.04.2022r. - dokonanie opłaty startowej
 Do 11.04.2022r. - wysłanie zgłoszenia

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie zgłoszenia w formie wypełnionej Karty Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2022 r.
drogą elektroniczną na adres: kontakt@skiba.edu.pl
2. W przypadku zgłoszenia w kilku kategoriach, należy przesłać Karty Zgłoszeń osobno dla każdej z nich.
3. Wniesienie opłaty startowej (darowizny) w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2022 r. na konto organizatora.
4. Wysokości opłaty startowej:
 solo 20 zł
 duet 40 zł (opłata za duet)
 mini formacja 75 zł (opłata za całą grupę)
 formacja 100 zł (opłata za całą grupę)
5. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość zgłoszeń w kilku kategoriach, przy czym do każdej z nich należy wnieść
osobną opłatę startową.
6. Dane do wpłaty opłaty startowej:
Policealne Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław
Bank PKO 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000 z dopiskiem ”SKIBA DANCE DAROWIZNA” + nazwa zespołu +
informacja o kategorii tanecznej grupy (np. 1mf, 1F, mf – mini formacje, F – formacje, d – duet, s-solo).
7. Brak wpłaty opłaty startowej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika/ów do Turnieju.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju bądź w przypadku uiszczenia wpłaty, bez przesłania Karty Zgłoszenia
w wyznaczonym terminie, Organizator nie zwraca opłaty startowej.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 nie wpisania na listę uczestników zgłoszeń nadesłanych po terminie, tj. po 28. 04. 2021r.,
 nieodpłatnej publikacji prezentacji konkursowych na stronie Organizatora (www.skiba.edu.pl) oraz
serwisach społecznościowych Facebook®, Instagram® i Youtube®,
 zmian regulaminowych dotyczących kategorii wiekowych w przypadku niewystarczającej lub zbyt dużej
ilości zgłoszeń,
 zmian w programie Turnieju.
2. Wyniki zostaną umieszczone na stronie Organizatora (www.skiba.edu.pl) oraz w zależności od potrzeb
Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook®, Instagram® i Youtube®,
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.
4. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący jury wraz z organizatorem.
5. W przypadku wątpliwości Komisji Sędziowskiej co do wieku uczestnika, Organizator może poprosić o dokument
potwierdzający jego wiek.
6. Uczestnicy poprzez zgłoszenie do VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego SKIBA
DANCE Wrocław 2022 akceptują niniejszy regulamin, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z dyrektywą RODO, których administratorem będzie Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we
Wrocławiu oraz wyrażają bezterminowo i bezwarunkowo nieodpłatną zgodę na publikację nadesłanych
prezentacji konkursowych na stronie Organizatora (www.skiba.edu.pl) oraz serwisach społecznościowych
Facebook®, Instagram® i Youtube®
7. Podanie danych osobowych w Karcie Zgłoszenia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Turnieju.
8. Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielą Organizatorzy:
Dominika Kur tel.: +48791818786 lub Przemysław Polakowski tel.: +48504780142

