REGULAMIN

XXVII Lubartowskie Konfrontacje Taneczne
o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów 2018
Termin :

2 czerwca 2018 r. ( sobota)

Miejsce i godzina : Scena Letnia przy ul. Parkowej , od godziny 15.00 w przypadku złej pogody
organizator poinformuje o zmianie miejsca prezentacji.
Cele imprezy:
- prezentacja działalności artystycznej
- konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie tańca
- inspiracja w dziedzinie poszukiwań repertuarowych
Warunki uczestnictwa:
- W Konfrontacjach mogą wziąć udział zespoły różnych form tanecznych działających przy
domach kultury, szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego .
– Obowiązują kategorie wiekowe 7-14 lat, 15-19 lat oraz taneczne: taniec ludowy, taniec
towarzyski, taniec współczesny ( tj., jazz, show dance, funky, hip-hop ,i inne).
– Uczestnicy przygotowują prezentacje o łącznym czasie do 15 minut
– Ilość wejść dowolna
– Repertuar musi być zgodny z kartą zgłoszenia, niezgodność repertuaru ze zgłoszeniem
powoduje dyskwalifikację wykonawcy.
– Karty zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja br. na adres:
Lubartowski Ośrodek Kultury, Rynek II 1 , 21-100 Lubartów
tel./fax. 81 855 22 42 lub e- mail’em na adres:
ewa-wojciechewicz@wp.pl lub instruktorzy@o2.pl
– Wykonawcy będą oceniani przez profesjonalne jury w/g kryteriów artystycznych: rytmiczność,
dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny itp. z uwzględnieniem grup wiekowych oraz
kategorii tanecznych.
Organizatorzy zapewniają:
– pamiątkowe dyplomy za udział w Konfrontacjach oraz puchary dla zwycięzców.
Uwagi końcowe:
- Lista zespołów wraz z przybliżoną godziną prezentacji będzie umieszczona na stronie
internetowej www.loklubartow.pl
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Za wszystkie sprawy wychowawcze i
bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie grup oraz jednostki delegujące.
Każdy uczestnik biorący udział w Konfrontacjach wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku
i danych osobowych w mediach oraz na stronach internetowych do celów promocyjnych,
reklamowych i archiwalnych bez roszczeń finansowych z tym związanych.
- Prosimy by wszystkie grupy taneczne były maksymalnie 30 min. przed występem pod sceną w
celu sprawdzenia muzyki u akustyka oraz sprawnego przeprowadzenia konkursu .
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
- Szczegółowych informacji udziela sekretariat LOK. oraz instruktor p. Ewa Wojciechewicz

