
MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  TAŃCA 

Regulamin 

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  IM. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU  

ul. Jagiellońska 10 a,  37-200 Przeworsk, tel. 16 648 79 11 wew. 22  

TREMIN:  30 KWIETNIA 2023 r. godz. 16.00 

MIEJSCE: SALA WIDOWISKOWA  

CELE POKAZU: 

•  propagowanie tańca jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży, 

•  wspieranie rozwoju artystycznego każdej grupy wiekowej, 

•  konfrontacja  dorobku artystycznego poszczególnych uczestników, 

•  wymiana doświadczeń uczestników amatorskich ruchów artystycznych, 

• wspólna zabawa. 

OGÓLNE ZASADY POKAZU: 

1. Udział w pokazie jest BEZPŁATNY, 

2. W pokazie mogą wziąć udział wszyscy chętni z terenu powiatu przeworskiego, 

3. Organizator umożliwi udział w pokazie zaproszonym gościom specjalnym,  

4. Dopuszcza się do udziału w pokazie solistów, duety i zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec 

towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – 

formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, 

itp. 

5. Uczestnicy biorący udział w pokazie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję 

taneczną: soliści i duety do 3 min., zespoły do 5 min. 

6. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych                                  i 

wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać 

przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany, 

7. Formularz zgłoszenia dostępny jest elektronicznie na stronie internetowej, fb, oraz w sekretariacie MOK,    

8. dla wszystkich uczestników oraz grup przewidziane są dyplomy,  

9. TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 14.04.2023 r. (piątek) o godz. 15.00, 
10. Zgłaszając swój udział w pokazie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez 

organizatora przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

11. Wizerunek artystów będzie upubliczniony w mediach, na stronie internetowej i profilu FB jako relacja z 

wydarzenia. Udział w pokazie oraz akceptacja zapisów regulaminu pokazu jest jednocześnie wyrażeniem 

zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu przeglądu oraz ewentualną późniejszą 

eksploatację zarejestrowanego materiału przez organizatora (prasa, internet itp.) Tancerze i twórcy układów 

choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach 

eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów 

choreograficznych - w przypadku braku zgody, bardzo prosimy o podanie tej informacji w formularzu 

zgłoszenia. 

12. Jeden opiekun może zgłosić 2 prezentacje (solo, duet lub grupa),  

13. Ilość miejsc jest ograniczona – o udziale w pokazie decyduje kolejność zgłoszeń, 

14. O zamknięciu listy zgłoszonych uczestników decyduje organizator. 

WYMOGI TECHNICZNE: każdy uczestnik dostarcza płytę CD z nagraniem akustykowi w formacie WAV 

lub MP3 bezpośrednio przed swoim występem.  

Uczestnicy pokazu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów                  

z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator  


