II Wawerski Przegląd Tańca Ludowego
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa
Tel./ fax 22 443 70 73, 22 615 73 28
2. TERMIN
18 kwietnia 2018 r. godz. 10.00
3. MIEJSCE
Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa
4.PRZEDMIOT PRZEGLĄDU
Przedmiotem Przeglądu jest dowolny - tradycyjny taniec ludowy (narodowy). Przegląd ma
charakter konkursowy.
5. CELE
Upowszechnienie folkloru polskiego, popularyzacja tańca ludowego jako formy wyrazu
artystycznego.
6. KRYTERIA OCENY
Technika taneczna, opracowanie choreograficzne, dobór strojów, ogólne wrażenie
artystyczne.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
7.1 W Przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci z placówek kulturalnych i oświatowych
działających na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
7.2 Za zespół przyjmuje się grupę minimum 8 uczestników.
7.3 Każdy zespół może zaprezentować tylko jeden układ choreograficzny.

7.4 Zespoły będą występować w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy I-III.

8. ZGŁOSZENIA
Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do 10 kwietnia 2018 r.* na adres email organizatora radosc@wck-wawer.pl.
Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich
danych, wysłane po 10 kwietnia 2018.
9. SĘDZIOWIE
Zespoły będzie oceniała Komisja Sędziowska zaproszona przez Organizatora. Decyzje Komisji
Sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.
10. NAGRODY
Komisja Sędziowska przyzna Nagrody i Wyróżnienia. Najwyżej ocenione zespoły otrzymają
zaproszenie do udziału w imprezie plenerowej „Zielone Świątki na Urzeczu” w dniu 20
maja 2018. Wszystkie zespoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymają dyplomy. Decyzje jury
są ostateczne i niepodważalne.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1 Organizator zapewnia sprzęt odtwarzający i nagłaśniający. Opiekunowie zespołów
tanecznych są zobowiązani do przygotowania nagrań w dobrej jakości tylko i wyłącznie
w formacie CD-Audio.
9.2 Lista i godziny przesłuchań podane zostaną na stronie internetowej WCK w dniu
12.04.2018.
9.3 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Przeglądu.
9.4 Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników Przeglądu.
9.5 Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

UWAGA!!! Przesłanie karty zgłoszenia na II Wawerski Przegląd Tańca Ludowego jest
jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości i wyrażeniem zgody na filmowanie
i fotografowanie Przeglądu przez Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie
materiału z imprezy oraz danych osobowych uczestników w zakresie: imię, nazwisko, wiek
przez organizatora i media w celach promocyjnych Wawerskiego Centrum Kultury.

