
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL "Magia Tańca" - Milicz 2016"
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY MILICZ I STAROSTY 

MILICKIEGO"!!
1. NAZWA"
Ogólnopolski Festiwal "Magia Tańca" - Milicz 2016 o Puchar Burmistrza Gminy Milicz i Starosty 
Milickiego.!!
2. CEL FESTIWALU"
Popularyzacja tańca oraz konfrontacja i możliwość zaprezentowania dorobku tanecznego 
zespołów dziecięcych i młodzieżowych.  
Rozwijanie i wspieranie uzdolnień. 
Promocja Gminy i Powiatu Milickiego.!!
3. DANE OGÓLNE"!
Termin i miejsce:"
! 4 czerwiec 2016 (sobota),!
! Hala sportowa przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7. !!
Czas:"
! rozpoczęcie o godz. 9.00 (o godz. 8.00 obowiązkowa odprawa techniczna dla sędziów i 
instruktorów), zakończenie uzależnione jest od liczby zgłoszeń (przewidziana godzina wieczorna, 
ok. 20.00) - defiladą wszystkich zespołów biorących udział w Rynku milickim, na otwartej scenie;  
przewidziana jest również przerwa obiadowa od 14.30 do 15.10.!!
Organizatorzy:"
! Studio Tańca Klasycznego "Sofija" !
! Gmina i Powiat Milicz!
! Ośrodek Kultury w Miliczu!
! Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno - Pedagogiczne w Miliczu.!!
Patronat honorowy:"
! Burmistrz Miasta i Gminy Milicz Piotr Lech!
! Starosta Powiatu Milickiego Jan Krzysztofik!!
Patronat medialny:"
! Głos Milicza!
! TVP Wrocław!
! Radio Wrocław!
! TVPM!
! milicka.pl!!!
3. ZASADY UCZESTNICTWA"!
A. Uczestnikiem może zostać każdy, kto należy do zespołu tanecznego działającego przy 
przedszkolu, szkole, ośrodku kultury, świetlicy, innej instytucji oświatowo-kulturalnej lub studia.!
W każdej konkurencji jest ograniczona ilość miejsc (ze względu na jednodniowy charakter 
Festiwalu), dlatego też w przypadku dużej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje sędzia główny 
według terminu zgłoszenia.!!
B. Konkurencje i kategorie taneczne:!



!
Taniec nowoczesny:!
solo, duety, mini-formacje, formacje (do 22 osób)!
•! 6 – 9 lat!
•! 10 – 13 lat!
•! 14-16 lat !
•! 17-18 lat!!!!
Taniec demi-klasyczny i współczesny!
solo, duety, mini-formacje, formacje (do 22 osób)!
•! 6 – 9 lat!
•! 10 – 13 lat!
•! 14-16 lat !
•! 17-18 lat!!!
Taniec ludowy:!
formacje (6-18 osób)!
•! do 13 lat!
•! 14-18 lat!!!
Taniec flamenco i irlandzki:!
formacje (6-18 osób)!
•! 13 lat!
•! 14-18 lat!!
Taniec towarzyski:!
formacje (6-18 osób)!
•! do 13 lat!
•! 14-18 lat!!
W przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii wiekowej Kierownik Festiwalu (Katarzyna 
Długosz) zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.!!
- czas trwania (dotyczy wszystkich kategorii):!!
  1. solo - max. 1.15 min!
  2. duet - max. 1.30 min!
  3. formacje - max. 3.30 min !!
-  w formacji mogą zatańczyć maksymalnie 2 osoby starsze niż zakłada kategoria wiekowa!!
- w przypadku duetów, o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika!!
- jeden uczestnik może być członkiem różnych kategorii tanecznych oraz może występować w 
kilku choreografiach (w tym w 2 formacjach)!!
- duety mogą być mieszane lub tej samej płci!!
- dozwolone są rekwizyty (nie naruszające zasad BHP)!!
- mile widziane są kostiumy, estradowe fryzury i makijaże - ale pamiętajmy, że najważniejsze są 
umiejętności uczestników!



!
- wymiary parkietu: 9 m x 10 m!!
C. Warunki uczestnictwa:!
- wysłanie wstępnego zgłoszenia zespołu do 30 marca 2016 r. na adres e-mail: 
katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl !
- zgłoszenie według formularza zgłoszeniowego do 10 maja 2016 r. (po tym terminie nie 
przyjmujemy zgłoszeń)!
- uiszczenie opłaty startowej za uczestnictwo zespołu: !
•    15 zł za pierwszy start!
•    10 zł za każdy następny!!
Wpłat prosimy dokonywać na adres:!

Studio Tańca Klasycznego "Sofija" Katarzyny Długosz!
ul. Okulickiego 5, 55-100 Trzebnica!
41 1910 1048 2407 4173 9554 0001!!

- posiadanie przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej lub aktualnej licencji tanecznej!
- kosztów dojazdu i ubezpieczenia organizator nie pokrywa (uczestnicy powinni być ubezpieczeni 
przez swoich opiekunów na czas trwania festiwalu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
urazy, kontuzje oraz zdarzenia losowe podczas Festiwalu.!
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione po Festiwalu.!
- Nieletni uczestnicy powinni mieć odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z przepisami MEN)!
- Czasowy program Festiwalu zostanie ogłoszony po zamknięciu listy startowej (ok. 25 maja).!
- Organizator zapewnia dla każdego uczestnika bezpłatne napoje oraz owoce.!
- Muzyka - każdy instruktor powinien wysłać opisane utwory muzyczne (imię nazwisko tancerza, 
kategoria, zespół) do 27 maja 2016 (piątek) na adres: kinga.dlugosz@nowagazeta.pl  oraz mieć 
przy sobie na nośniku USB.!!
4. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:"
 !
A. Sędziowie oceniać będą:!!
- wartość techniczną układu (obroty/piruety, gibkości (fale ciała), elementy akrobatyczne, podskoki 
i skoki duże; trudność, oryginalność i wykonanie elementów)!!
- wartość artystyczną układu (walory artystyczne, dobór i spójność muzyki z choreografią; płynność 
ciała w trakcie układu)!!
- ogólne wrażenie artystyczne (dobór trudności elementów w choreografii do wieku uczestnika; 
ilość uczestników w choreografii, która wykonuje trudne elementy; schludność i estetyka wyglądu; 
pomysłowość w doborze repertuaru do możliwości i wieku tancerza) !
- uczestnik może zdobyć max. 10 pkt od każdego z sędziów: 5 pkt - wartość techniczna; 3 pkt - 
wartość artystyczna; 2 pkt - wykonanie;!!
B. Oceny sędziów są niejawne. W razie zastrzeżeń instruktor/choreograf może zgłosić się do 
Sędziego Głównego w celu wyjaśnienia niejasności (BEZ uiszczenia opłaty).!!
C. W każdej kategorii dla każdego uczestnika organizator zapewnia dyplom za uczestnictwo oraz 
upominek. Laureaci miejsc I-III otrzymują dodatkowo medal, puchar i nagrodę. Nagroda główna to 
niespodzianka ;).!!
D. Organizatorzy nie wysyłają pocztą nieodebranych dyplomów i nagród.!!
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E. W skład jury będzie wchodziło 6 sędziów (po 3 sędziów oceniających kolejne kategorie) oraz 
Sędzia Główny Festiwalu."!!
5. INFORMACJE KOŃCOWE"!
A. Podczas Festiwalu działa:!!
 -Kierownik Festiwalu - Katarzyna Długosz, tel: 601996355, email: 
katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl - odpowie na wszystkie pytania techniczne i merytoryczne 
przed Festiwalem, a w trakcie pomaga w rozwiązywaniu każdego problemu, jest łącznikiem z 
sędziami, sprawdza legitymacje, karty zgłoszeniowe, dowody wpłaty oraz czuwa nad obradami 
sędziów;!!
- Koordynator Festiwalu - Grażyna Kmiecik, email: grakmi@wp.pl - przed i w trakcie trwania 
Festiwalu odpowie na wszystkie pytania odnośnie spraw technicznych i organizacyjnych, przyjmuje 
zgłoszenia od zespołów na rezerwacje obiadów w miejscu Festiwalu (koszt - ok. 10 zł);!!
 -Komisja Sędziowska - została powołana spośród instruktorów tańca pracujących na terenie całej 
Polski:!
1. Monika Pająk - Przewodnicząca jury - Szkoła Tańca Kieleckiego Teatru Tańca !
2. Maria Kijak - Opera Wrocławska!
3. Paweł Oleksiak - Opera Wrocławska!
4. Wojtek WoCo Krawczuk - Fabryka Tańca Bydgoszcz!
5. Anna Budnicka - Kielecki Teatr Tańca!
6. Paweł Buli Kokowski - SDA Wrocław!
 - Sędzia nie może oceniać swojego zespołu! - ani wpływać na ocenę pozostałych sędziów.!
Sędziego obowiązuje strój galowy i zasada fair-play.!!
 -Sędzia Główny - Tomasz Zoń - email: kontakt@impressionante.pl!
Pracę Sędziego Głównego wspomagać będzie Katarzyna Długosz.!!
 -Opieka medyczna!!
 -Sala rozgrzewki, szatnie, !!
 -bufet ciepły z daniami obiadowymi dla dzieci, dystrybutor z napojami.!!
B. Kierownik Festiwalu wraz z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania 
wszystkich spraw merytorycznych, spornych lub nie ujętych w wyżej wymienionym regulaminie.!!
C. Podczas Festiwalu obowiązują zasady fair-play oraz przepisy i kryteria oceniania ustalone 
wyłącznie przez Organizatora i Sędziego Głównego.!!
D. Podczas Festiwalu nie mają zastosowania żadne przepisy jakichkolwiek innych instytucji.!!
E. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania, powielenia materiałów foto i video z 
Festiwalu.!!
F. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, a tym 
samym Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "Magia Tańca" Milicz 2016.!!
G. Regulamin i karta zgłoszeniowa uczestników do pobrania na stronie www.magiatanca.pl w 
zakładce "Festiwal - Milicz 2016" oraz na stronie Gminy Milicz - www.milicz.pl i OKM - 
www.kultura-milicz.pl!
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H. Dane kontaktowe: Katarzyna Długosz: tel. 601996355, email: 
katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl!!
I. Bardzo proszę trenerów, aby nauczyli swoich podopiecznych grupowego tańca - belgijki. Będzie 
on tańczony przez wszystkich uczestników na zakończenie Festiwalu.!!

Po Festiwalu, podczas obrad sędziów (ok. 60 min) wszyscy 
uczestnicy zostaną zaproszeni na galę do Rynku w Miliczu.
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