XI POWIATOWY
PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH
GRUP TANECZNYCH

CZONE PRZEDSZK
Ń
A
T
OLE
ROZ

ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury

Kategorie wiekowe:
 maluchy: do 5 lat
 starszaki: 6 – 7 lat

CEL IMPREZY:






integracja środowiska tworzącego amatorski ruch artystyczny,
popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów
artystycznych i wychowawczych,
prezentacja dorobku taneczno-teatralnego najmłodszych,
promocja tańca w regionie,
promocja powiatu łosickiego.

UCZESTNICY:





zespoły taneczne działające w przedszkolach, szkołach, domach
kultury i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w
których wiek dzieci nie przekracza 7 lat (przedszkolaki oraz klasy
„0”),
instytucje i osoby fizyczne zgłaszające uczestników do turnieju
winny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu,
karty zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć w
nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r. na adres:
Łosicki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
tel. (83) 359-05-09, tel./fax 357-34-23
e-mail: domkultury@interia.pl



koszty wyżywienia i przejazdu pokrywają instytucje delegujące.




Kategorie taneczne:
 różne formy tańca
 taniec ludowy / narodowy

RÓŻNE FORMY TAŃCA – prezentacje taneczne (disco, hip
hop, show dance, inscenizacja taneczna) - czas prezentacji – do 4
minut.
TANIEC LUDOWY / NARODOWY – prezentacje taneczne i
taneczno-wokalne, czas prezentacji – do 4 minut.

We wszystkich kategoriach zabronione są elementy akrobatyczne
(salta, gwiazdy, szpagaty, itp.) oraz podnoszenia.
W przypadku małej ilości zgłoszeń do poszczególnych kategorii
wiekowych lub tanecznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do łączenia kategorii lub ich całkowitej likwidacji.
OCENA:
Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru tanecznego i muzycznego do wieku tancerzy,
 opracowanie choreograficzne,
 technikę wykonania, charakter tańca,
 synchronizację,
 ogólny wyraz artystyczny.
NAGRODY:
Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii
tanecznej i wiekowej oraz wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymają
drobne upominki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Turniej odbędzie się w sali widowiskowej Łosickiego Domu
Kultury, ul. Piłsudskiego 4 w dniu 18 maja (piątek) 2018 r.
o godzinie 09:30.
Przewidywane zakończenie Turnieju zależy od ilości zgłoszeń.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Opisany nośnik: płyta CD – DOBRA JAKOŚĆ!

