I Ogólnopolski Festiwal Solistów i Duetów

SoloDuo DANCE CONTEST
w Opolu

- REGULAMIN ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA w Opolu
TERMIN I MIEJSCE:
27 października 2019r. (niedziela)
Opole 45-408, ul. Jodłowa 31
CELE FESTIWALU:
•
•
•

Propagowanie tańca jako aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży;
Konfrontacja dokonań solistów i duetów;
Integracja środowiska tanecznego;

KATEGORIE TANECZNE:
•
•
•

TANIEC WSPÓŁCZESNY (MODERN, CONTEMPORARY)
TANIEC JAZZOWY
TANIEC KLASYCZNY
UCZESTNICY:

•
•

SOLIŚCI/SOLISTKI
DUETY/PARY
WIEK UCZESTNIKÓW:

•
•
•
•

TANCERZE DO LAT 9
TANCERZE DO LAT 11
TANCERZE DO LAT 15
TANCERZE 16+

KATEGORIE POZIOMOWE:

POZIOM
DEBIUT
(Muzyka organizatora)
REKREACYJNY
(Muzyka organizatora)

SCENICZNY
(Muzyka własna)

PROFESJONALNY
(Muzyka własna)

KATEGORIE TANECZNE
Bez podziału na kategorie taneczne; tancerze
startujący po raz pierwszy
MODERN, JAZZ, BALET;
tancerze, którzy debiuty mają już za sobą ale
ich technika jest jeszcze na poziomie
podstawowym
MODERN, JAZZ, BALET;
tancerze średniozaawansowani ale z dużym
doświadczeniem scenicznym, swobodnie
prezentujący się na scenie
MODERN, JAZZ, BALET;
tancerz zaawansowany, mający bardzo duże
doświadczenie sceniczne, będący laureatem
wielu konkursów i zawodów ogólnopolskich i
międzynarodowych, tancerze o najwyższym
poziomie zawansowania

WIEK
• Tancerze do lat 9
• Tancerze do lat 11
• Tancerze do lat 11
• Tancerze do lat 15
• Tancerze 16+
• Tancerze do lat 11
• Tancerze do lat 15
• Tancerze 16+
• Tancerze do lat 11
• Tancerze do lat 15
• Tancerze 16+

UWAGA!
Prosimy o rzetelną ocenę umiejętności tancerza. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii
w przypadku małej ilości zgłoszeń lub też do rozdzielenia kategorii w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
MUZYKA I CZAS PREZENTACJI:
•

MUZYKA ORGANIZATORA – POZIOM DEBIUT I POZIOM REKREACYJNY (1 min) – Tancerze prezentują się
w grupach kilkuosobowych/parach do losowo wybranej muzyki przez organizatora (lista poniżej);

UTWORY
POZIOM
DEBIUT
UTWORY
POZIOM
REKREACYJNY

1. https://www.youtube.com/watch?v=_C7UgR_sIW0
2. https://www.youtube.com/watch?v=QOvSoEOFjbQ
MODERN

JAZZ

BALET

•

1. https://www.youtube.com/watch?v=qHm9MG9xw1o
2. https://www.youtube.com/watch?v=OdsSfsu9D6E&list=RDOdsSfsu9D6
E&start_radio=1
3. https://www.youtube.com/watch?v=xVKGXgHDMvQ
1. https://www.youtube.com/watch?v=Y6wZy4qpJhw
2. https://www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y
3. https://www.youtube.com/watch?v=hwZNL7QVJjE
1. https://www.youtube.com/watch?v=vsyUXmGm25I
2. https://www.youtube.com/watch?v=dixdXcZouZ8
3. https://www.youtube.com/watch?v=hztMGbggOlQ

WŁASNA MUZYKA – POZIOM SCENICZNY I PROFESJONALNY (1,45 min – 2,15 min);
ZASADY UCZESTNICTWA:

•

Każdy solista/duet prezentuje tylko jedną choreografię w danej kategorii tanecznej tj. modern, balet,
jazz (można zaprezentować jedno solo i jeden duet w każdej kategorii tanecznej), czyli każdy tancerz
może wystąpić max w 3 prezentacjach solowych oraz max 3 prezentacjach duetów.

•

Każdy solista/duet może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii tanecznych;

•

Uczestnicy nie mogą prezentować tej samej choreografii w kilku kategoriach tanecznych;

•

W poziomie DEBIUT nie dokonuje się podziału na kategorie taneczne;

•

Każda choreografia oceniana jest osobno;

•

Prezentacje muszą mieścić się w określonych ramach czasowych podanych przez organizatora;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji do innej kategorii;
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych dotyczących wieku uczestników, Organizator
zastrzega sobie prawo do wglądu w dokument indywidualny uczestnika poświadczający jego wiek;
Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego jego wiek. Jego brak
w przypadku wątpliwości sędziów skutkuje dyskwalifikacją bez możliwości zwrotu opłaty startowej;
O przynależności duetu do kategorii decyduje wiek starszego uczestnika;
Prezentacje powinny być dostosowane do wieku i umiejętności tancerza. Elementy akrobatyczne są
dozwolone we wszystkich kategoriach wiekowych o ile nie zagrażają zdrowiu i życiu tancerza oraz są
adekwatne do jego umiejętności;
Muzyka musi być dostosowana do wieku tancerza. Niedozwolone w utworach są wulgaryzmy oraz treści
powszechnie uznawane ze obraźliwe lub niestosowne;
Na parkiecie obowiązuje obuwie przeznaczone do tańca, które nie zniszczy podłogi (można tańczyć
boso);
Obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania materiałów ciekłych, sypkich, pirotechnicznych,
a także innych elementów mogących zabrudzić bądź uszkodzić scenę oraz podłogę taneczną;
Podczas trwania festiwalu uczestnicy są pod opieką trenerów/rodziców/opiekunów;
Kostiumy muszą być dostosowane do wieku uczestników i choreografii, należy zachować zasady estetyki
(zakryte intymne części ciała); Kostium nie może stwarzać zagrożenia dla tancerza w trakcie tańca oraz
zawierać elementów mogących zabrudzić podłogę taneczną; kostium niespełniający wymogów może
skutkować dyskwalifikacją tancerza z festiwalu;
Tancerze posiadający w swojej prezentacji rekwizyt, muszą być w stanie samodzielnie go wnieść i
wynieść. W tym przypadku czas wniesienia i zniesienia nie może przekroczyć 10 sekund.

NAGRODY:
•
•
•

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy za udział;
Laureaci otrzymują medale oraz dyplomy;
Jury ma prawo przyznać nagrodę specjalną w dowolnej kategorii;

JURY:
1. Festiwal ma charakter konkursowy. Choreografie będą oceniane przez profesjonalne jury złożone ze
specjalistów w dziedzinie tańca i ruchu.
2. Kryteria oceny jury:
• Choreografia i kompozycja (ciekawość rozwiązań);
• Dostosowanie repertuaru, muzyki i kostiumu do wieku, możliwości tancerza oraz choreografii;
• Technika prezentacji scenicznej charakterystyczna dla danego stylu;
• Oryginalność, atrakcyjność i spójność prezentacji;
• Ogólne wrażenie i walory artystyczne;
3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1. UWAGA! Każda prezentacja to osobne zgłoszenie.
2. Liczba uczestników w każdej kategorii jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenia
należy
dokonać
za
pośrednictwem
formularza
na
stronie
https://forms.gle/tk9LgVdua4JDuaU86.
4. Zgłoszenia dokonujemy do dnia 16 października 2019;

link

-

5. Zgłoszenia zawierające braki, a także prezentacje niespełniające opisywanych warunków nie będą
rozpatrywane.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest również wpłata opłaty startowej. Potwierdzenie przelewu należy
przesłać do dnia 16 października 2019r. na adres: kontakt@ramada.com.pl
7. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową.
OPŁATY STARTOWE:

POZIOM DEBIUT
POZIOM REKREACYJNY:

POZIOM SCENICZNY
POZIOM PROFESJONALISTA:

30 zł

Opłata za jedno solo

40 zł

Opłata za jedno solo

50 zł

Opłata za jeden duet/para
(za dwie osoby)

70 zł

Opłata jeden duet/para
(za dwie osoby)

Opłaty obejmują jedną prezentację w danej kategorii tanecznej. Każda prezentacja to osobna opłata
Opłaty startowe i zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 października 2019 r.*
Niepubliczna Szkoła Baletowa
Szkoła Sztuki Tańca Ramada Opole
ul. Jodłowa 31
konto: 67 1140 2004 0000 3402 7594 3009

8. Podkład muzyczny do prezentacji w formacie mp3/wav należy przesłać na adres mailowy
kontakt@ramada.com.pl; do dnia 20 października. Wymagany dokładny opis pliku!
9. Prosimy o przygotowanie nagrań dobrej jakości i skrócenie ich do wymaganego czasu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za słabą jakość nagrania, niewyregulowaną głośność i niepoprawnie
przygotowane podkłady.
10. Uczestnik (opiekun/trener) jest zobowiązany posiadać podczas festiwalu podkład muzyczny
w formacie mp3/wav na dysku przenośnym typu pendrive.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotom (na każdym etapie).
12. Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada przedstawiciel tancerza. W przypadku wykrycia
nieprawidłowości tancerz/-e zostaje zdyskwalifikowany a opłata startowa nie podlega zwrotowi.
13. Uczestnicy mogą się wycofać się z festiwalu na każdym jego etapie a opłata nie podlega zwrotowi.
14. Zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc, jednak opłata za jedną
prezentację wzrasta 50%.*
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją całości regulaminu.
2. Uczestnicy i opiekunowie są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom organizacyjnym,
przepisom BHP i PPOŻ oraz regulaminowi festiwalu.
3. Ewentualnych zmian w zgłoszeniu można dokonywać do 7 dni przed zawodami.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentu poświadczającego wiek.
5. Protesty w formie pisemnej można zgłaszać do 30 minut po etapie ogłoszenia werdyktu jury do Sędziego
Głównego.
6. Protest będzie rozpatrywany po wpłacie kaucji w wysokości 200zł. W przypadku kiedy protest nie
zostanie uznany przez Sędziego Głównego, kaucja nie podlega zwrotowi.

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentacji oraz prób scenicznych.
Termin jest znany odpowiednio wcześniej dla uczestników decydujących się przesłać zgłoszenie, prosimy
nie ingerować w plany godzinowe.
8. Do dyspozycji uczestników będzie parkiet o wymiarach (szerokość 12m x długość 10m) z podłogą
baletową.
9. W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną.
10. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub rodzice/opiekunowie tancerzy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie budynku.
12. Dokonanie zgłoszenia i udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Solistów i Duetów równoznaczne jest z
wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i
telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach
przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku
uczestników w materiałach z turnieju.
13. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku dużej liczby zgłoszeń zamknięcie etapu przyjmowania
zgłoszeń przed terminem.
14. Sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz programie Festiwalu.
16. Wstęp na widownię jest płatny. Bilety w cenie 5zł do nabycia w recepcji. Liczba biletów jest ograniczona.
WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM FESTIWALU*
9.00 - otwarcie biura organizacyjnego
9.30 - próby parkietu
10.00 – 12.00 - rozpoczęcie i starty poziomu debiut oraz poziomu rekreacyjnego
12.00 – 12.30 - wręczenie nagród poziomu debiut oraz poziomu rekreacyjnego
12.30 – 13.00 - przerwa techniczna
13.00 – 14.00 - próby parkietu
14.00 – 17.00 - rozpoczęcie i starty poziomu scenicznego oraz poziomu profesjonalnego
17.00 – 17.30 - wręczenie nagród poziomu scenicznego oraz poziomu profesjonalnego
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zależności od ilości zgłoszeń.
Tancerze są zobowiązani być gotowym do startu na 30 minut przed planowanym występem

