
Centrum Kultury Sztuki w Sierpcu 

 

 

Konkurs taneczny dla przedszkolaków 

Sierpc 2018. 
 

 REGULAMIN 
  

 
1. Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 

 
2. Termin i miejsce: 8.05.2018r.  

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc,  Sala widowiskowo-kinowa. Godzina 10:00 
 

3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia – 20.04.2018r. 
 

4. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział soliści taneczni oraz grupy taneczne z przedszkoli i kl. „0”  
 

5. Cele konkursu: 
• Popularyzacja różnych form ruchowo-tanecznych 
• Pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci 
• Integracja środowisk przedszkolnych 
• Rozwijanie umiejętności scenicznych 

 
6. Kategorie taneczne: 

I Kategoria:   Soliści 
II Kategoria:  Grupy taneczne: 3- latki, 4- latki 
III Kategoria: Grupy taneczne: 5- latki, 6- latki 
 
Uwaga* 
- Każda grupa taneczna oraz solista może zaprezentować 1 układ taneczny.  
- Długość prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 
- Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 solistów oraz dowolną liczbę grup tanecznych. 
 

7. Warunki uczestnictwa 

- Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie  „karty zgłoszenia" na adres: 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
Ul. Piastowska 39 

09-200 Sierpc 
Z dopiskiem: Konkurs taneczny dla Przedszkolaków „Zaczarowane Baletki” 

 
*Zgłoszenia można dostarczyć również osobiście- pokój nr. 20. 

 

 

8. Sprawy organizacyjne: 

 Nauczyciel-opiekun dostarcza Płytę CD (Nagraną w formacie Audio a nie mp3) 15 min przed występem. Prosimy podpisać płytę 
nazwą zespołu oraz tytułem tańca 

 Organizatorzy zapewniają sprzęt odtwarzający 

 Jury powołuje organizator konkursu 

 Decyzje Jury są nieodwołalne 

 Kolejność występów ustala organizator 

 Za wszelkie sprawy wychowawcze oraz bezpieczeństwo podczas trwania konkursu odpowiadają placówki delegujące 

 *W przypadku małej ilości zgłoszeń istnieje możliwość połączenia kategorii. 

9. Nagrody 

Jury wyłoni 3 najlepsze prezentacje w każdej kategorii tanecznej. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. 
Wszystkie zespoły i opiekunowie otrzymają  dyplomy za udział w konkursie oraz pamiątkowe znaczki.  
 
 
 

*Zgłoszenie grupy lub solisty do konkursu tanecznego jest równoznaczne z akceptacją w/w zasad uczestnictwa. 
 

Szczegółowe informacje: Katarzyna Moskal, Jadwiga Chojnacka, tel: (024) 275-24-93 wew. 104, 
Taniecnowoczesny@ckisz.sierpc.pl 


