
Konkurs Małych Form Tanecznych 

 

Regulamin Konkursu Małych Form Tanecznych organizowany w ramach  

Regionalnej Parafiady w Łomży 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz 

gimnazjalnych. 

CELE 

Promocja zdrowego stylu życia  

Prezentacja różnorodnych form tanecznych 

Zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego  

Integracja społeczności międzyszkolnej 

UCZESTNICY:  

Zespoły od pięciu do dziesięciu osób. Program nie powinien trwać dłużej niż trzy 

minuty. Każda szkoła może zgłosić po jednym zespole. 

1.       Kategorie wiekowe : miniformacji i formacji 

•        od 11 do 14 lat  

•        od 15 lat ( o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 

najstarszego uczestnika w zespole) 

2.       Formacje prezentują 1 układ taneczny do 4 min, miniformacje prezentują 1 

układ taneczny do 3 min. 

3.       Show dance - kategoria taneczne dopuszczająca wszystkie style taneczne z 

dowolną muzyką, dozwolona akrobatyka. W prezentacjach wyklucza się używanie 

przyborów gimnastyki artystycznej takich jak maczugi, wstążka, piłka, skakanka, 

obręcz. Wszystkie inne rekwizyty są dozwolone  

5.       W skład zespołu nie może wchodzić instruktor.  

6.       Miniformacja może liczyć 3-7 osób, formacja 8-26 osoby.   

7.       W rundach eliminacyjnych i w finale mini formacje i formacje tańczą do muzyki 

własnej, czas prezentacji miniformacje do  2 min,  formacje do  3 min.  



8.       Po każdej kategorii tanecznej jury ogłosi wyniki i wręczy dyplomy i nagrody.  

9.       Każdy uczestnik podczas rejestracji oraz pobrania numeru startowego jest 

zobowiązany do okazania legitymacji szkolnej. 

10.     Juror może poprosić każdego uczestnika o okazanie legitymacji szkolnej 

U W A G A ! 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletnie wypełnionej drukowanymi 

literami oryginalnej „KARTY ZGŁOSZENIA” wraz z datą urodzenia każdego 

uczestnika. Zgłoszenia uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie 

karty zgłoszenia do 28 maja 2013 roku drogą e-mailową na podany niżej adres: 

aizbicki@op.pl 

Karta zgłoszenia została zamieszczona w załączniku do regulaminu. 

(każdy zespól oraz solista na osobnej karcie zgłoszenia) dołączonej do regulaminu 

13.     Kryteria oceny jury:  

•        właściwy dobór muzyki oraz kroków i elementów tanecznych, 

•        choreografia, 

•        bogactwo i różnorodność figur tanecznych, 

•        pomysłowość, estetyka i dobór kostiumów, 

•        ogólny wyraz artystyczny i poziom prezentacji, 

•        rytmiczność i dynamika wykonania. 

W każdej kategorii wiekowej przyznane będą nagrody i wyróżnienia. Istnieje 

możliwość przyznania przez organizatorów: 

•        nagrody specjalnej za szczególnie wysoki poziom artystyczny, 

•        wybranie mistrza w danej prezentacji, 

Wymogi techniczne:  

płyta CD z podaniem numeru  

zła jakość nagrania może zdyskwalifikować pokaz  

 

mailto:aizbicki@op.pl


KOMISJA I NAGRODY 

 

Organizatorzy powołują Komisję Konkursową, która oceniać będzie zespoły według 

następujących kryteriów:  

- wrażenie ogólne 1 – 5 pkt, 

- wrażenie estetyczne 1-5 pkt.  

- poziom techniczny układu 1-5 pkt. 

- współpraca  zespołu 1-5 pkt.  

Zwycięży zespół, który uzyskał największą ilość punktów. 

Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla laureatów przewidziane są nagrody 

rzeczowe. 


