IV Edycja Konkursu ”KARNAWAŁOWE DUETY”
Regulamin
ORGANIZATOR:
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej Dom Kultury Komorowice

TERMIN:
- 17.02.2018 godzina 9:00
- nadsyłanie zgłoszeń do 5.02.2018

KATEGORIE TANECZNE:
I - taniec towarzyski
II - dancehall,hip-hop
III - taniec współczesny,jazz
IV - inne
W przypadku dużej ilości uczestników, w każdej kategorii tanecznej wydzielone będą kategorie wiekowe.

OCENA i NAGRODY:
- Organizator powołuje profesjonalne jury
- Występy będą oceniane według następujących kryteriów:
- oryginalność pomysłu choreograficznego;
- technika wykonania
- dobór podkładu muzycznego,kostiumów i rekwizytów;
- ogólny wyraz artystyczny.
- Uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa,laureaci nagrody a najlepszy duet konkursu puchar
ufundowany przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury..

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W konkursie mogą brać udział duety ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, młodzież
oraz dorośli z ośrodków kultury i placówek pozaszkolnych.
- Konkurs rozgrywany jest w dowolnej technice tanecznej.
- Każdy duet może wykonać tylko jeden układ taneczny.
- Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min.

- Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA
mailem lub pocztą na adres :
Dom Kultury w Komorowicach ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała tel .33 815 87 38
dkkomorowice@op.pl
- Regulamin Konkursu, kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie DK Komorowice www.mdk.beskidy.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- Kolejność prezentacji ustala Organizator.
- Informacje o kolejności występu zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej.
- Duety powinny we własnym zakresie dostarczyć opisaną płytę CD (nazwa duetu i instytucja reprezentująca)
lub inny nośnik pamięci.
Na płycie powinien być nagrany tylko jeden utwór.
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
- Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
- Prezentacja odbędzie się na scenie o wymiarach 6 m / 4,5 m
- Nie przewiduje są prób na scenie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy osobiste i kostiumy.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, jeżeli liczba duetów będzie zbyt niska
Organizatorzy serdecznie proszą o pełne uczestnictwo w przeglądzie poza własnym występem i obecność,
aż do ogłoszenia wyników konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod telefonem
33 815 87 38

