
KONFRONTACJE POWIATOWE

termin: 20.04.2023

REGULAMIN



R E G U L A M I N

UCZESTNICY

KONKURSU

▪ Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich.

▪ Podopieczni domów kultury, miejskich i gminnych ośrodków kultury.

▪ Twórcy indywidualni i grupowi

CELE ▪ Promocja twórczości tanecznej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego.

▪ Integracja środowiska wykonawców, instruktorów i organizatorów.

▪ Prezentacja dorobku tanecznego młodych artystów oraz ich prowadzących.

▪ Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych.

GRUPY

WIEKOWE

GR. 1

Klasy I - III

Szkoły
podstawowe

GR. 2

Klasy IV - VI

Szkoły
podstawowe

GR. 3

Klasy VII - VIII

Szkoły
podstawowe

GR. 4

Szkoły
ponadpodstawowe i

osoby do 21 lat

KATEGORIE

WYKONAWCZE KATEGORIA A

jazz, modern jazz, lirycal jazz,

taniec klasyczny, balet

KATEGORIA B

Hip hop i jego

odmiany, new style,

dancehall, disco

dance, rockandroll

KATEGORIA C

Open (dowolne style

taneczne)

UWAGA!

Kwalifikacja grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo pochodzą
członkowie grupy tanecznej.

KONFRONTACJE

POWIATOWE
20 KWIETNIA 2023 r.

Sulęciński Ośrodek Kultury

WYMAGANIA

TECHNICZNE

Zgłoszony układ taneczny musi spełniać następujące warunki:

● Mieścić się we wskazanych kategoriach tanecznych.

● Dla zespołów i grup tanecznych trwać nie dłużej niż 3 minuty.

● Podkłady taneczne muszą być dostarczone na nośnikach zewnętrznych w formacie MP3.

● Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania baletek, obuwia sportowego lub do

tańczenia bez obuwia.

ORGANIZATOR:



RADA

ARTYSTYCZNA

▪ Radę Artystyczną powołuje SOK w Sulęcinie - organizator LKA – TANIEC- eliminacje

powiatowe.

▪ Decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

▪ Rada Artystyczna Konfrontacji Powiatowych nominuje do udziału w Finale Wojewódzkim PO

JEDNYM Wykonawcy z każdej kategorii wykonawczej i wiekowej. Jeśli do przeglądu w

danej kategorii wykonawczej i wiekowej nie zgłoszono żadnych uczestników to nominacja

nie może zostać przeniesiona na inną kategorię wykonawczą i wiekową.

ETAPY

KONKURSU
ETAP I - ELIMINACJE POWIATOWE

▪ Organizatorami są instytucje

z województwa Lubuskiego,

które zgłoszą swój akces do

udziału w LKA - TANIEC

▪ Organizatorzy Etapu I

samodzielnie prowadzą nabór i

określają jego charakter oraz

termin, respektując regulamin

LKA - TANIEC.

▪

ETAP II - FINAŁ WOJEWÓDZKI

▪ Organizator: Centrum Kultury w

Dobiegniewie

▪ Do Finału Wojewódzkiego kwalifikują
się wykonawcy nominowani przez

Radę Artystyczną podczas

przeglądów Etapu I.

ZGŁOSZENIA ▪ Jednostki delegujące (placówki oświatowe, kulturalne, kluby) Uczestników na

eliminacje powiatowe zobowiązane są do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych

wg zasad regulaminu powiatowego.

▪ Zgłoszenie uczestnictwa na Konfrontacje Powiatowe należy dokonać w

nieprzekraczalnym terminie do 07.04.2023 roku do godz. 9:00.

▪ Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.soksulecin.pl

w zakładce LKA

▪ Uzupełnione karty zgłoszeń wraz z pieczątką jednostki delegującej należy przesłaą
na adres e-mail projektysok@gmail.com bądź dostarczyć osobiście do siedziby

Sulęcińskiego Ośrodka Kultury.

KRYTERIA

OCENY

▪ Choreografia

▪ Technika, harmonia ruchu, poczucie rytmu

▪ Dobór stylu tanecznego do wieku i możliwości tancerzy

▪ Estetyka

▪ Dobór muzyki, kostiumów, rekwizytów

▪ Ogólny wyraz artystyczny

▪ Obrady rady artystycznej są tajne

ORGANIZATOR:

mailto:projektysok@gmail.com


NAGRODY ▪ W etapie Konfrontacji Powiatowych nagrody i wyróżnienia leżą w gestii organizatorów

tego etapu.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE
▪ Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu.

▪ Koszty transportu uczestników Konfrontacji Powiatowych pokrywają Uczestnicy lub

instytucje delegujące.

▪ Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na konkurs z opiekunem. Każdy

opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

▪ Organizator wydarzenia zapewnia uczestnikom Konfrontacji Powiatowych: napoje oraz

poczęstunek.

▪ Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu i przejazdu na Konfrontacje

Powiatowe. Ubezpieczenia dokonuje uczestnik lub placówka delegująca.

▪ Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - TANIEC, link do Karty Zgłoszeń -

dostępne będą na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia, oraz na stronie

internetowej www.lubuskieart.pl

▪ Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na adres e-mail:

projektysok@gmail.com

▪ Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji

realizującej Konfrontacje, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

▪ Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji

podanych przez Przedstawicieli/Promotorów w procesie rekrutacji.

▪ Organizator Wydarzenia - Eliminacji Powiatowych Lubuskich Konfrontacji Artystycznych -

TANIEC nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Finału, za których odpowiedzialność
spada na bezpośrednich Opiekunów.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Wydarzenia w

całości, w sytuacjach związanych z brakiem możliwości jego realizacji, ze szczególnym

uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania w stanach wyjątkowych oficjalnie

uznanych za obowiązujące.

▪ Konkurs LKA – TANIEC realizowany będzie tylko drogą stacjonarną, bez możliwości

przesyłania nagrań bądź prezentacji on-line.

ORGANIZATOR
Sulęciński Ośrodek Kultury w Sulęcinie

Ul. Stanisława Moniuszki 1 , 69-200 Sulęcin

www.soksulecin.pl

email: soksulecin@gmail.com

tel. 95 7552477

kontakt: Anna Kowalczyk

email: projektysok@gmail.com

ORGANIZATOR:

http://www.gok.klodawa.pl
mailto:gok@klodawa.pl

