
REGULAMIN 
I. Warunki uczestnictwa 

1. Przegląd adresowany jest do dziecięcych grup tanecznych działających w szkołach  
    podstawowych w Opolu. 

           Występy zespołów podlegają ocenie. Mają one na celu propagowanie idei tańca  
           nowoczesnego, pokazanie grup tanecznych działających w opolskich szkołach, jak 

           i wymianie doświadczeń między szkołami.  
2. Prezentacje taneczne będą się odbywały w następujących kategoriach wiekowych: 

1. klasy I  

2. klasy II- III 

3. klasy IV- VI 

4. klasy VI-VIII 

3. O przynależności do jednej z wymienionych kategorii decyduje wiek większości 
członków zespołu. 

4. Zespół zostanie zakwalifikowany do przeglądu na podstawie dokładnie wypełnionej 
karty zgłoszenia, przesłanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres szkoły 
sekretariat@psp20.opole.pl, faksem lub dostarczonej osobiście do sekretariatu 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w terminie do 30 

kwietnia 2019 r. (karta zgłoszenia w formie elektronicznej będzie dostępna również na 

stronie internetowej szkoły  http://psp20.opole.pl  w zakładce konkursy). 

5. Każdy zespół przyjeżdża z odpowiednią liczbą opiekunów, którzy odpowiadają za 
bezpieczeństwo oraz ewentualne szkody spowodowane przez ich podopiecznych. 

6. Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładu muzycznego na płytach CD, 

pendrive, odpowiednio oznakowanych (nazwa zespołu, szkoła, numer utworu). 
7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie zespołom wykonującym układy 

choreograficzne do własnego akompaniamentu. 
 

II. Zasady regulaminowe 

1. Spotkanie ma charakter przeglądu, co znaczy, że każdy zespół może zaprezentować 
układy w dowolnej formie tanecznej. 

2. Zespół przygotowuje jedną prezentację.  

3. Czas trwania układu w kategorii tanecznej, wraz z wejściem i zejściem ze sceny, nie 
może przekraczać 6 minut. 

4. Spotkanie ma charakter występu, więc każdy z uczestników może zaprosić swoich 
gości. 

5. Liczba tancerzy w zespole tanecznym nie może być mniejsza niż 6 osób, i większa niż 
20 osób. 

6. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa w przeglądzie, natomiast za zajęcie 
miejsc od I miejsca do III miejsca – statuetkę (w kategorii klas I, w kategorii klas II– 

III, w kategorii klas IV-VI, w kategorii klas VI-VIII). Dodatkowo każdy uczestnik za 
zajęcie miejsc od I-III otrzyma medal). 

7. Prezentacje odbywać się będą na dużej sali gimnastycznej. Ze względu na wiek 

młodszych uczestników istnieje możliwość obejrzenia sali gimnastycznej wcześniej 
przez opiekuna grupy. 

8. Kolejność prezentacji ustalają organizatorzy.  
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz 

inne, przywiezione przez uczestników przeglądu, cenne sprzęty (telefony, aparaty, itp.). 

10. Wszystkie zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce przeglądu na 15 minut przed 

rozpoczęciem imprezy i zgłosić organizatorom swoją obecność. 
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11. Dostarczona organizatorom karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna 
z akceptacją regulaminu przeglądu. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 774552347) lub u 

koordynatora przeglądu p. Elżbiety Dąbrowskiej (515 125 938).  

Informacje na temat przeglądu znajdują się na stronie internetowej 
http://psp20.opole.pl  w zakładce konkursy. 

13. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają 
organizatorzy. 
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