
II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  

TAŃCA NOWOCZESNEGO 

„RISING STARS” 
BRANICE 2017 

21 kwietnia 2018r. – sobota 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Zespół Tańca Nowoczesnego „Impuls” 

Gmina Branice 

 

TERMIN: 

21 kwietnia 2018r. (sobota) 

 

MIEJSCE: 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Branicach, ul. Słoneczna 8 

 

CELE: 

Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego jako alternatywny sposób spędzania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tańca 

Rywalizacja fair play oraz wspólna zabawa tancerzy 

Wyłonienie najlepszych Zespołów w poszczególnych kategoriach 

Promocja Gminy Branice 

 

KONKURENCJE TANECZNE: 

 Disco - dance 

 Mini Formacje (3 do 7 osób) czas od 1.30 min. do 2.00 min. 

 Formacje (8 do 24 osób) czas od 1.30 min. do 3 min. 

 

 Hip – hop 

 Mini Formacje (3 do 7 osób) czas od 1.30 min. do 3.00 min. 

 Formacje (8 do 24 osób) czas od 1.30 min. do 3 min. 

 

 Show Dance 

 Mini Formacje (3 do 7 osób) czas od 1.30 min. do 3.00 min. 

 Formacje (8 do 24 osób) czas od 2.30 min. do 4 min. 

 

 Dance 30+ 

 Formacje (5 do 24 osób) czas od 2.00 min. do 4 min. 

Muzyka do wszystkich prezentacji WŁASNA, którą należy opisać i przesłać mailowo 

wraz ze zgłoszeniem! 



KATEGORIE WIEKOWE W DYSCYPLINACH DISCO – DANCE, HIP – HOP I 

SHOW DANCE: 

 Dzieci do 11 lat 

 Juniorzy 12 – 15 lat 

 Dorośli pow. 15 lat 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. 

 

 DISCO – DANCE – układy powinny przedstawiać charakter tańca disco, 

charakteryzującym się szybkim tempem, dynamiką, ekspresją, ciągłością ruchów. 

Występują kombinacje połączonych elementów tańca jazzowego i tańca klasycznego, 

tj. skoki szpagatowe, piruety, obroty, wyskoki baletowe, szpagaty. Nie wykorzystuje się 

elementów akrobatycznych, np. salt, przerzutów bokiem, przewrotu ze staniem na 

rękach. 

 

 HIP – HOP – wszystkie techniki tańca ulicznego, funky, house, breaking, popping, 

locking, itp. 

 

 SHOW DANCE – (dozwolone wszystkie techniki taneczne – poza towarzyskim, 

ludowym, rock and roll, stepowaniem), choreografia powinna zawierać temat. W tej 

kategorii są dozwolone rekwizyty, które nie niszczą parkietu, zespół, który w układzie 

zanieczyści parkiet, musi go po prezentacji uprzątnąć. Dopuszczalne elementy i ścieżki 

akrobatyczne oraz podnoszenia, które są wykonane bezpiecznie. 

 

 DANCE 30+ – kategoria dla tancerzy umownie w wieku powyżej 30 lat, technika tańca 

dowolna, zespół może zaprezentować tylko jedną choreografię 

 

OCENA: 

 Dobór repertuaru, muzyki, kostiumów i ewentualnych rekwizytów dostosowanych do 

grupy wiekowej i charakteru prezentacji 

 Technika taneczna 

 Opracowanie choreograficzne 

 Wyraz artystyczny 

 

NAGRODY: 

Nagrody będą wręczane po każdej konkurencji tanecznej (lub w przypadku małej ilości 

zgłoszeń po dwóch konkurencjach). 

Puchar i dyplom dla I, II i III miejsca w Formacjach. 

Medale, dyplom i puchar dla I, II i III miejsca w Mini Formacjach. 

Karnet na poczęstunek dla każdego uczestnika. 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA: 

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzą min. 3 osoby. 

 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Przesłanie do dnia  

9 kwietnia 2018  

karty zgłoszenia (oryginalne karty organizatora) oraz muzyki do wszystkich prezentacji na 

adres:  

oftnrisingstars@gmail.com  

oraz potwierdzenie wpłaty startowej przelanej na konto organizatora:  

66 8890 0001 1600 1430 2000 0001 

Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego Impuls 

ul. Słoneczna 8, 48-140 Branice 

 tytułem WPISOWE podać nazwę Zespołu, miejscowość oraz ilość tancerzy. 

 

Wysokość opłat startowych: 20 zł od każdego uczestnika, dopłata za każdą następną 

konkurencję 10zł. 

Nie ma możliwości uiszczania opłat na miejscu. 

Potwierdzenie swojego udziału najpóźniej w dniu festiwalu do godz. 9.30. 

 

DANE TECHNICZNE: 

Wymiary parkietu: 15m x 10m 

Godziny otwarcia rejestracji: 8.00 – 12.00. Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu 

wpłaty opłaty startowej. 

Podczas Festiwalu organizator zapewnia opiekę medyczną. 

Na terenie obiektu będzie funkcjonować bufet. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

Tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu, które nie niszczy parkietu. 

Zabrania się używania rekwizytów, które mogą uszkodzić lub zabrudzić parkiet. 

Wstęp na widownię jest bezpłatny. 

Wejście na salę taneczną możliwe jest tylko dla tancerzy i trenerów. Każdy klub otrzymuje 1 

wejściówkę na salę taneczną dla trenera na 15 zawodników. 

Klub/tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie, co nie skutkuje 

zwrotem opłaty startowej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych 

konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany ramowego programu 

w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z 

Sędzią Głównym. 

Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania Festiwalu leży po stronie 

instytucji delegującej. 



Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż. 

obowiązujących na terenie obiektu. 

Zgłoszenie się na Festiwal oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

nieodpłatną rejestrację fotograficzną i video wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, 

publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie 

danych osobowych w materiałach z Festiwalu. 

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu udzielane są  

od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do godz. 20.00 

pod nr tel. 691 232 516 – Karolina Gunia,  

email: oftnrisingstars@gmail.com 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BRANIC !!! 

 

 

 


