
Szkoła Podstawowa nr 33 
ul. Kolista 17, 54-152 Wrocław 

tel. 71 798 67 28 

REGULAMIN
II MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU TAŃCA 

„ROZTAŃCZONY WROCŁAW”

dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez SP 33 we Wrocławiu
we współpracy z WCDN

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista 17, 54-152 Wrocław – dyr. Adam Franiuk

Inicjator Festiwalu:
Agnieszka Dziekan

Koordynatorzy Festiwalu: 
Agnieszka Dziekan
Beata Śniegocka
Dagmara Kapuściarek
Magdalena Teodorowicz

            
I CELE FESTIWALU:

 popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku
 konfrontacje umiejętności tanecznych
 rozbudzanie potrzeb tanecznych wśród dzieci
 propagowanie idei wspierania uzdolnień w ramach programu „Szkoła odkrywców talentów”

w której nasza szkoła bierze udział

II TERMIN, MIEJSCE I HARMONOGRAM FESTIWALU:
 22.05.2020 rok (piątek)
 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista 17, Wrocław
 8.00 – rejestracja uczestników
 9.00 – uroczyste rozpoczęcie Festiwalu
 9.15 – 13.00 – przesłuchania konkursowe
 14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

III KATEGORIE:
 soliści
 duety
 formacje 
 kategorie wiekowe: 

kl. 0 – III
kl. IV - VIII

Jeden uczestnik może startować w kilku kategoriach
Festiwal jest skierowany do uczniów klas 0 – VIII



IV KRYTERIA OCEN:
Jury oceniające będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 choreografię
 technikę tańca
 dobór muzyki
 ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, dobór kostiumów
 ocenę publiczności

Skala ocen od 1 do 5, suma punktów decyduje o wygranej 

V ZASADY SĘDZIOWANIA:
 komisja sędziowska składać się będzie z czterech sędziów oceniających
 sędziów powołuje organizator festiwalu
 kolejność miejsc zostanie ustalona na podstawie łącznej punktacji w danej kategorii

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:
 zgłoszenie w pisemnej formie chęci uczestnictwa w festiwalu do 24.04.2020 roku 

(załącznik nr 1)
 przekazanie organizatorowi dokładnie opisanej płyty CD (mp3) do 12.05.2020 roku 
 tancerze mogą wykonywać :break dance, hip – hop / new style, jazz, taniec współczesny,  

balet, disco, ludowy

czas trwania tańców:
soliści: 1:30 – 1:45 min
duety: 2:30 – 2:50 min.
formacje 2:30 – 3:00 min.

 kolejność występów uczestników ustala organizator
 figury akrobatyczne nie mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników
 zgoda rodziców na udział w Festiwalu oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań w celach 

promocyjnych organizatorów 
(załącznik nr 2) 

VII KOSTIUM:
 uczestnicy występują we współczesnych strojach dowolnych
 obuwie zmienne

VIII NAGRODY:
 nagrody przyznawane są we wszystkich kategoriach od I – III miejsca
 wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy medale

IX ZGŁOSZENIA:
 w terminie do 24.04.2020 wypełnione karty uczestników oraz zgody rodziców na udział 

dziecka w konkursie (wzory w załączeniu) należy dostarczyć do siedziby Organizatora 
konkursu lub przesłać na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 33 
ul. Kolista 17, Wrocław
zgłoszenia można też dokonać drogą elektroniczną na adres: 
festiwal.roztanczony.wroclaw@gmail.com 
(skany wypełnionych dokumentów)

  opiekunowie oraz uczestnicy przyjeżdżają do siedziby organizatora konkursu na własny 
koszt



Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Dziekan – koordynator
e-mail: festiwal.roztanczony.wroclaw@gmail.com 
tel. 536 015 448

X USTALENIA KOŃCOWE:
 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator festiwalu
 organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, uczestnicy we własnym zakresie dostarczają 

opisaną płytę CD (mp3) z własną muzyką nagraną w dobrej jakości 
 w przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń
 organizator zapewnia dla uczestników wodę mineralną
 organizator zapewnia również szatnie podczas występu ale nie ponosi odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione w szatni
 organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie

…........................................................
miejsce, data

…..........................................................................
podpis zgłaszającego nauczyciela / instruktora


