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 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Centrum Usług 

Dydaktycznych w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić do udziału  

w VI Podkarpackich Mistrzostwach Formacji Tanecznych, które odbędą się  

dnia 25 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4   

w Rzeszowie. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w formie pisemnej ostatecznie do dnia  

5 kwietnia 2015 r. 

W załączeniu przesyłamy regulamin zawodów oraz kartę zgłoszenia. 

 

 Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI Podkarpackie Mistrzostwa Formacji Tanecznych 

 

Turniej zorganizowany będzie z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, 

który został ustanowiony w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego 

Instytutu Teatralnego (ITI-UNESCO) na pamiątkę dnia urodzin wielkiego 

reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego 

tancerza i choreografa Jean-Georges’a Noverre’a (1727-1810). 

 

I Cel imprezy: 

► Prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych. 

► Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez 

bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką. 

►  Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi  

i młodzieżowymi zespołami artystycznymi. 

► Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych 

i wychowawczych. 

► Integracja środowisk szkolnych z województwa podkarpackiego.. 

► Działania profilaktyczne wobec istniejących zagrożeń cywilizacyjnych. 

► Promocja obiektów ZSO nr 4  w Rzeszowie. 

 

II Organizatorzy: 

► ZSO nr 4 w Rzeszowie 

► CUD w Rzeszowie   

 

III  Uczestnicy: 

    Zespoły nowoczesnych form tanecznych w składzie 8 – 20 osób. 

    Grupy cheer-leaders występują bez pomponów. 

 

IV Kategorie wiekowe: 

dziecięca  – uczestnicy w wieku 7-12 lat, 

juniorzy - 13 – 15 lat, 

dorośli – 16 lat i powyżej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii w zależności od liczby 

zgłoszeń.  

 

V  Program: 

    Zespoły prezentują jeden układ  taneczny o  czasie do 6 min. Ewolucje 

akrobatyczne stanowiące integralną część występu są dozwolone lecz nie 

powinny przeważać w układzie. Rekwizyty sceniczne są dozwolone, jeżeli 

zostaną wniesione i wyniesione przez tancerzy. 

 

 



 

 

VI Termin i miejsce: 

 

       25 kwietnia ( sobota) 2015r. o godz. 9.00 w ZSO nr 4 (Gimnazjum nr 7, 

Liceum Ogólnokształcące nr XII ) w Rzeszowie przy ulicy Rejtana 30 ( przy 

basenie Delfin na Nowym Mieście). 

 

VII Zasady uczestnictwa: 

 Zespoły zainteresowane uczestnictwem w Mistrzostwach przesyłają 

wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: ZSO nr 4 , ul. Rejtana 30, 35-310 

Rzeszów, bądź na numer fax.:017-852-90-88. 

Każdą szkołę lub Osiedlowy Dom Kultury może reprezentować dowolna ilość 

zespołów  tanecznych. 

 

VIII Ocena i nagrody: 

Komisja sędziowska przyzna zespołom nagrody i dyplomy za szczególne 

dokonania artystyczne. 

Zespoły oceniane będą według następujących kryteriów: 

 

- opracowanie choreograficzne, 

- technika wykonania, 

- dobór i estetyka kostiumów, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

IX Sprawy organizacyjne: 

- Płyta (CD lub MP3) z materiałem muzycznym powinna być dokładnie opisana 

(nazwa zespołu oraz tytuł prezentacji).  

- Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, 

przepisom BHP i PPOŻ.  

- Tańczenie jest możliwe tylko w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu. 

- Organizatorzy zapewnią każdej formacji szatnię ( za grupę i dbałość o szatnię 

odpowiedzialność bierze opiekun danej formacji). 

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni. 

- Próby sceny dla formacji odbędą się ściśle wg harmonogramu prób od godz. 

8.00 w dniu imprezy. Szczegółowy program startu w dniu imprezy.  

- Formacje odpowiadają za ład i porządek na scenie po swojej prezentacji. 

- W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator. 

 

Szczegółowych informacji na temat Mistrzostw udzielają: 

Iwona Bednarz tel. 668 824 730 

Iwona Borowiec tel.692 630 067. 

 

 

 

 



 

VI Podkarpackie  Mistrzostwa Formacji Tanecznych 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zespołu: ………………………………………………………………… 

 

Nazwa i  dokładny adres placówki 

delegującej:…………………………………………………………………...… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna zespołu:……………………………………………… 

 

Liczba uczestników w zespole:…….......... 

 

Program (tytuł, czas trwania)………………………………………………….. 

 

Informacje o zespole:…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 ……………………………. 
                                                                                   Podpis osoby odpowiedzialnej za grupę 


