
KĘTY 2020

ORGANIZATOR  Dom Kultury w Kętach

22.02.2020
Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29.

TERMIN I MIEJSCE

NOWOCZESNEGO
PRZEGLĄD TAŃCA 7



REGULAMIN
CEL TURNIEJU
Popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych.

Konfrontacja umiejętności uczestników, nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury i klubami 

tanecznymi.

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami.

Upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych.

KATEGORIE WIEKOWE I TANECZNE
do 12 lat

13 - 15 lat

pow. 15 lat

O przynależności do danej kategorii decyduje wiek 80 % składu zespołu.

soliści  tylko w kat. jazz, natomiast soliści  hip –hop prezentują się podczas  BITWY 1vs1

duety,

grupy - formacje,

hip-hop, jazz, la�n-show.

SĘDZIOWIE
Robert Chodara, Rafał Lebiest, Daniel „Dan” Krowicki

ocenia: dobór repertuaru, dobór muzyki i figur tanecznych, układ choreograficzny i technikę 

wykonania, estetykę kos�umów, ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY
Puchary i medale za I, II, III miejsca oraz dyplomy za udział i dla finalistów.

MUZYKA I CZAS PREZENTACJI
BFT BITWY  HIP-HOP 1vs1 – do muzyki organizatora - czas max 1 min
Rundy eliminacyjne w kat .duety hip-hop - czas max 1 min muzyka własna a rundy finałowe - czas max 
2 min muzyka własna.
Rundy eliminacyjne  i finałowe w kat. soliści i duety jazz - czas max 2 min, muzyka własna.
Rundy eliminacyjne i finałowe  w kat. grupy - czas max 3,5 min, muzyka własna.

DANE TECHNICZNE

Wymiary powierzchni tanecznej : 10 m x 20 m



PROGRAM RAMOWY
BLOK I  kat. do 12 lat

godz. 8.00 - 9.00 - rejestracja, próba ( bez muzyki)

godz. 9.00 - 12.00 - eliminacje i finały ( hip-hop, jazz, la�n-show )

godz. 12.00 – 15.00  BFT  BITWY HIP – HOP  1vs1 w kat. do 12 lat i 13-15 lat
UWAGA !
(tancerze solowi w kat. 13-15 lat proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji najpóźniej do godz. 11.00) 

BLOK II  kat. 13 - 15 lat

BLOK III  kat. pow. 15 lat
godz. 18.00 - 19.00 - rejestracja, próba ( bez muzyki)

godz. 19.00 - 22.00 - eliminacje i finały (hip-hop, jazz, la�n-show)

Program imprezy może ulec zmianie. Aktualny program podany zostanie na stronie Domu Kultury

w Kętach,  tuż po zamknięciu list startowych.www.domkultury.kety.pl

koordynator:

Dorota Wojewodzic tel: 33 844 86 76

WARUNKI UCZESTNICTWA
Ř Przesłanie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia do dnia 

12.02.2020 e-mailem na adres:  z dopiskiem w dorota.wojewodzic@domkultury,kety.pl
temacie BFT Kęty wraz z plikiem dźwiękowym w formacie MP3, opisany wg wzoru: kat. 
wiekowa, rodzaj tańca,  nazwa grupy lub nazwisko i imię solisty, lub nazwiska i imiona 
duetu –  do12lat,jazz,solo,AdaNowak.Nieopisany plik zostanie usunięty z bazy przykład:
rejestracyjnej. Niezależnie od wysłania pliku muzycznego MP3, trener zobowiązany jest 
do posiadania nagrania podczas rejestracji na pendrivie.

Ř Karty zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii, wysłanie karty zgłoszenia jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.

Ř Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do: 12.02.2020 na konto 
Organizatora. 

opłata startowa: 
15 zł od osoby w każdej kategorii

bilet wstępu: za jeden blok: 20 zł - dorośli   
10zł - Szkolny

mapa dojazdu i parking

godz. 13.30 - 14.30 - rejestracja,  
godz. 14.30 - 15.30 - próba  ( bez muzyki)

godz. 15.30 - 18.30 - eliminacje i finały (hip-hop, jazz, la�n-show)

Dom Kultury w Kętach,
ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty 

ING Bank Śląski rachunek bankowy nr:

17 1050 1070 1000 0090 3183 0632 

z dopiskiem : akredytacja BFT
 + nazwa zespołu/duetu/solisty

mailto:dorota.wojewodzic@domkultury,kety.pl


UWAGI KOŃCOWE
Ř Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom organizacyjnym, 

przepisom BHP i pPOŻ oraz przepisom szczegółowym zawodów.
Ř Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NNW.

Ř Organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączyć je lub rozdzielić lub dokonać 
innych zmian). W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator ma prawo ograniczyć 
liczbę występujących zespołów, w takiej sytuacji o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń! 

Ř Przekroczenie czasu prezentacji powoduje dyskwalifikację, dopuszczalne jest 
dokończenie frazy tanecznej.

Ř Organizator nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych 
na turniej.

Ř Koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja delegująca.
Ř Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju, każdy niepełnoletni 

uczestnik lub grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem, organizator 
zapewnia nieodpłatny wstęp na turniej dla trenera formacji.

Ř Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy 
i dobrostan obiektu.

Ř Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso) 
niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłogę.

Ř Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, szatnie będą wspólne dla kilku grup, uprasza się 
uczestników przeglądu o zachowanie porządku.

Ř W trakcie trwania konkursu funkcjonować będzie kawiarenka.
Ř Organizator nie zapewnia noclegów.
Ř Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej.
Ř Każdy uczestnik biorący udział w przeglądzie musi posiadać dokument potwierdzający 

wiek. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja.
Ř Zgłoszenie na turniej poprzez wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz z 

dołączonymi do niej zgodami (zgoda dla każdego uczestnika osobno) jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ř Uczestnik ma prawo wycofać się z turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak 
również w przypadku nie zakwalifikowania się do dalszych rund lub dyskwalifikacji, 
opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

Ř Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości uczestnicy.
Ř Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny wraz z 

organizatorem. Decyzje kierownika turnieju mają charakter ostateczny.


