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REGULAMIN 

XVII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TANECZNEGO 

IM. ALINY JANIKOWSKIEJ 

„MAGIA TAŃCA” 

 

1. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” 

ul. Kolejowa 21 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 795 104 618 

e-mail: biuro@konkursmagiatanca.pl 
www.konkursmagiatanca.pl 

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

28-29 września 2019 roku 

Ostrowskie Centrum Kultury 

ul. Wolności 2 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

3. CELE KONKURSU: 

- popularyzacja różnych form tanecznych, 
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych, 

- integracja środowiska tanecznego, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 

- wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi, 

- wzbogacanie oferty kulturalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

4. UCZESTNICY: 

W konkursie mogą brać udział uczestnicy domów kultury, prywatnych szkół tanecznych, 
stowarzyszeń, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niepublicznych szkół baletowych. 

5. KATEGORIE TANECZNE I PRZEBIEG KONKURSU 

SOBOTA 28 września 2019 

Godz. 8:45 – 9:45 rejestracja zespołów i próby sytuacyjne na scenie 
Godz. 10:00 start prezentacji 

 
 

NIEDZIELA 29 września 2019 

Godz. 8:45 – 9:45 rejestracja zespołów i próby sytuacyjne na scenie 
Godz. 10:00 start prezentacji 

 

29 września 2019 GALA KONKURSOWA 

 

Dokładny plan konkursu zostanie przesłany po zamknięciu zgłoszeń. 

 

KATEGORIE: 

 

• TANIEC KLASYCZNY I NEOKLASYCZNY: 

 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

mailto:biuro@konkursmagiatanca.pl
http://www.konkursmagiatanca.pl/
http://www.konkursmagiatanca.pl/
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- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa - Open: 17 lat i powyżej 

 
Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 
Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 

 

 

• TANIEC WSPÓŁCZESNY/MODERN 

 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa - Open: 17 lat i powyżej 

 

Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
 

 

• TANIEC JAZZOWY 
 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo - dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio - dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa - dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 
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- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa - Open: 17 lat i powyżej 

 
Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
 

 

• TANIEC NOWOCZESNY 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa – Open: 17 lat i powyżej 

 
Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
 
 

• TANIEC LUDOWY i CHARAKTERYSTYCZNY 
 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa – Open: 17 lat i powyżej 

 

Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
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• SHOW DANCE 

 

- solo – dzieci: 7-10 lat 
- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa – Open: 17 lat i powyżej 

 

Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
 
 

• TAP DANCE 

 

- solo – dzieci: 7-10 lat 

- duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

- grupa – dzieci: 7-10 lat 

 

- solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

- duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

- grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 

 

- solo – młodzież: 14-16 lat 

- duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

- grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

- solo – Open: 17 lat i powyżej 

- duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

- grupa – Open: 17 lat i powyżej 

 

Solo; duo/trio w tej kategorii jeden układ taneczny do 2 minut. 

Zespoły w tej kategorii jeden układ taneczny do 3,5 minut. 
 

 

Po zakończeniu prezentacji każdego dnia konkursu nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród. 
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6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

6.1 Tryb zgłaszania 
 

• Zgłoszenie uczestnictwa w serwisie http://kartazgloszen.pl 

w terminie do 14 września 2019 

 

Liczba miejsc ograniczona. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

• przesłanie podkładów muzycznych, w terminie do 20 września 2019 w pliku mp3 

na adres: biuro@konkursmagiatanca.pl 

 

opisanie podkładów muzycznych: 

 

SOLO: kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły – imię i nazwisko – tytuł – 

scena/kulisy 

 

DUO/TRIO: kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły – imiona i nazwiska – tytuł 

– scena/kulisy 

 

GRUPA: kat. taneczna  –  kat.  wiekowa –   nazwa szkoły – nazwa grupy – tytuł – 
scena/kulisy 

 

• wpłata akredytacji (dla każdej prezentacji tanecznej), w następującej wysokości: 

- solo: 40 zł 

- duet: 60 zł 

- trio:  80 zł 

- zespół: 20 zł za osobę 

 

numer rachunku bankowego: BOSBANK 12 1540 1173 2117 4006 1243 0001 

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 20 września 2019. 

 

 Po tym terminie, opłata za uczestnictwo wzrasta o 50%. 

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres: biuro@konkursmagiatanca.pl 

do 23 września 2019. 

 

Skład komisji sędziowskiej zostanie podany na stronie internetowej konkursu 

www.konkursmagiatanca.pl 

 

Komisja konkursowa przyzna I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowych 

i tanecznych; nagrody Grand Prix; dodatkowo może przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne. 

 

Nagrody przyznane przez Komisję to statuetki wraz z dyplomem oraz nagrody rzeczowe 

dla zdobywców Grand Prix. 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

http://kartazgloszen.pl/
mailto:biuro@konkursmagiatanca.pl
mailto:biuro@konkursmagiatanca.pl
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 6.2 Oświadczenia 

Zgłaszający oświadcza, że: 

• dane podane w zgłoszeniu uczestników są prawdziwe i aktualne, 

• zgłoszone prezentacje nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności 

nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia 

osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada 

Zgłaszający, 

• wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika 

w związku z udziałem w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego ,,Magia 

Tańca’’ organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne, ,Gwiazda’’ w Ostrowie 

Wielkopolskim we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach i informacjach o tym 

konkursie i jego wynikach, 

• wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Konkursu przez Organizatora dla potrzeb 

dokumentacji i prezentacji w mediach, a także prawo fotografowania prezentacji oraz 

uczestników, 

• wyraża nieodpłatną, bezwarunkową i bezterminową zgodę na rejestrację 

prezentacji tanecznych podczas Konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej, 

nadawania oraz reemisji, utrwalania, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 

dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet, 

publicznego odtwarzania, wyświetlania. 

• wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalne ,,Gwiazda’’ danych 

osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. 

 

 
7. INFORMACJE OGÓLNE: 

- uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny, 
- uczestnicy pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia, 

- każdy uczestnik konkursu musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości 
potwierdzający jego wiek, 

- organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku uczestnika na podstawie 
ważnego dokumentu tożsamości, 

- o zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 
uczestnika, 

- kategorię wiekową przekraczać może maksymalnie 20% grupy, 
- minimalna liczba członków zespołu tanecznego wynosi 4 osoby, 
- uczestnicy lub instytucje delegujące muszą zapewnić opiekę swoim podopiecznym, 

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobach, 

- informacje o możliwości zakwaterowania i wyżywienia są dostępne na stronie 
internetowej konkursu, 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji filmowej i fotograficznej, 
- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i wykorzystanie ich przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu, 

- w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, organizator nie zwraca opłaty 
akredytacyjnej, 

- organizator zapewnia udostępnienie garderób i miejsca wyjścia na scenę, 
- kolejność prezentacji ustalana jest losowo, 

- decyzją jury – solista, duet, trio lub zespół może być zaklasyfikowany do innej kategorii 
tanecznej, 

- w gali konkursowej biorą udział wybrani laureaci poszczególnych kategorii tanecznych, 
prezentacje wytypowane przez jury, prezentacje wytypowane przez organizatora. 
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Wszystkie osoby w zespole muszą spełniać wymogi wiekowe według przyjętych kryteriów, 
w przeciwnym wypadku grupa zostanie przesunięta do wyższej kategorii wiekowej. 

 

Każdy uczestnik w danym dniu konkursu może zatańczyć maksymalnie 3 prezentacje, przy 

czym każdą w innej kategorii tanecznej. 

Każdy zespół w danym dniu konkursu może brać udział maksymalnie w 2 różnych kategoriach 

tanecznych. 

 
UWAGA ! 

• Prezentacje konkursowe powinny być dostosowane do wieku wykonawców. 

• Każdy wykonawca i zespół tańczy przy jednakowym oświetleniu. 

• Uczestnicy mogą wprowadzać dodatkowe elementy scenograficzne, jednak tylko takie, 
które są w stanie sami wnieść oraz znieść ze sceny. 

• Zabrania się wykorzystywania w prezentacjach tanecznych substancji, które 
zanieczyszczają scenę. 

 

8. DANE TECHNICZNE: 

Zespoły, soliści i duety zobowiązani są do przygotowania dodatkowych nagrań (muzyki) do 
układów tanecznych i w razie potrzeby przekazanie ich organizatorowi. 
Nośnik powinien zawierać muzykę tylko jednej choreografii. 
Sugerowana prędkość zapisu muzyki na płytę CD 4x. 

 

Wszelkie zmiany należy zgłaszać do organizatora, najpóźniej do 20 września 2019. 

 

Wymiary sceny: 

- szerokość 14 m, 

- głębokość 16 m. 

 
 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne ,, Gwiazda’’. 

Kontakt: 

• Listowny na adres: ul. Kolejowa 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

• Telefoniczny: 795-104-618 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego 

Konkursu Tańca im. Aliny Janikowskiej pn. ,, Magia Tańca’’ organizowanego przez 

Stowarzyszenie Kulturalne ,,Gwiazda’’. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art.6 ust.1 lit.a 

RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane laureatów przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata od zakończenia konkursu 

tanecznego, po czym zostaną usunięte . Dane pozostałych uczestników konkursu 

zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia konkursu tanecznego. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
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Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem 

Danych Osobowych, pod adresem Stowarzyszenia Kulturalnego ,, Gwiazda’’, 

ul. Kolejowa 21, 

63-400 Ostrów Wielkopolski. 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 
 

10. KONTAKT 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 21 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail: biuro@konkursmagiatanca.pl 
Agata Judkowiak, tel. 795 104 618 

mailto:biuro@konkursmagiatanca.pl

