
REGULAMIN  
XI TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO 

KEEPART  

Organizatorzy 
Dębnowski Ośrodek Kultury 

Szkoła Tańca Keep  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie 

Termin i miejsce 
22.04.2023r. 

Hala Sportowo – Rehabilitacyjna  przy SP nr 1 

ul. Piłsudskiego 10 

(wejście od ulicy Słowackiego) 
74 - 400 Dębno 
Start godz. 9:00 

Kierownictwo organizacyjne 
Adriana Kopczyńska 

Tel. 792512321 

Cele zawodów 
Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego oraz 

wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 
wiekowych. 

Kategorie taneczne  
Solo  

Duety 
Grupy (3-7 os.)  

Formacje (8-24 os.) 



Kategorie wiekowe 
do 8 lat  
9-11 lat 

12-14 lat  
15+ 

*o starcie w danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, 
w kat. grup i formacji decyduje średnia roczników wszystkich tancerzy. 

Style taneczne 
Formy klasyczne (np. jazz, modern, show dance) 

Formy kultury ulicznej (np. hip hop, street dance show) 
Inne formy (disco dance, disco show, inne formy) 

Czas prezentacji 
Solo - do 1 min 

Duety – do 1 min 
Grupy – do 3 min 

Formacje – do 4 min 

Komisja sędziowska 
Złożona ze znanych choreografów oraz tancerzy klasy mistrzowskiej 

Nagrody 
Wszyscy tancerze/ zespoły otrzymają medale oraz dyplomy 

w zależności od zdobytego miejsca 
(wyróżnienie, brąz, srebro, złoto) 

*W kategorii do lat 8 nie zostaną przyznane wyróżnienia.  
Wszyscy tancerze do lat 8 otrzymają miejsca (brąz, srebro, złoto) 

  Podczas turnieju zostaną przyznane nagrody specjalne 
dla dwóch najlepszych prezentacji turnieju: 

MINI GRAND PRIX (do 8 lat, 9-11 lat) 
GRAND PRIX juniorzy, seniorzy (12-14 lat, 15+) 

*GRAND PRIX zostaną przyznane po dekoracji 9-11 lat (MINI GRAND 
PRIX) oraz po dekoracji 15+ (GRAND PRIX) 



Warunki uczestnictwa 

• Przesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej według    
załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie od 06.03.2023r. do 
31.03.2023r.* na adres e-mail keepartdebno@gmail.com . Zgłoszenia 
na turniej  dokonuje Klub/Szkoła Tańca. Ilość miejsc w konkursie jest     
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości 
zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego        
zamknięcia list startowych.  

• Wpłacenie jednorazowej opłaty startowej w sekretariacie zawodów w 
dniu imprezy w wysokości: 

- 35 zł od każdego uczestnika za 1 konkurencję 
- 35 zł  każda kolejna konkurencja 
• W konkurencjach tanecznych SOLO, DUETY   Klub/Szkoła Tańca może 

wystawić max. 5 uczestników w jednej kategorii wiekowej w danym 
stylu tanecznym. Pozostałe kategorie bez limitu. 

• O przyjęciu do udziału w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.         
Zgłoszenia przesłane po 31.03.2023r. nie będą brane pod uwagę.  

Ze względu na poniesione koszty organizacyjne rezygnacja zawodnika/
zespołu z udziału w Turnieju nie zwalnia z uiszczenia opłaty startowej. 

Uwagi końcowe 

• Koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia uczestników pokrywają 
instytucje delegujące lub sami uczestnicy, 

• W przypadku małej ilości podmiotów artystycznych w danej         
kategorii Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia         
kategorii. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do             
powiadomienia wcześniej zgłoszonych tancerzy o w/w zmianach 
do 15.04.2023r. 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie sprawuje opieki nad 
nieletnimi 

• Prezentacje odbywają się do muzyki własnej nagranej na nośnik 
CD lub pendrive 

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni 
• Wymiary sceny 18m x 10m 

mailto:keepartdebno@gmail.com


• Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia             
sportowego lub tańczenia bez obuwia 

• Nie dozwolone jest używanie „szpilek” i innego rodzaju obuwia, 
które może zniszczyć, zarysować podłoże 

• Informacje o ewentualnym rozsypywaniu elementów na parkiet 
(np.confetti) należy umieścić w karcie zgłoszenia. W przeciwnym 
razie nastąpi dyskwalifikacja uczestnika, zespołu.  

• Tancerze mogą być członkami kilku zespołów. Instruktorzy mogą 
występować razem ze swoimi grupami. 

• Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

• Udział w zawodach równoznaczny jest z nieodpłatną zgodą na     
rejestrację video i telewizyjną wszystkich prezentacji 

• Bilet wstępu na zawody dla publiczności 20zł płatne przy wejściu w 
dniu imprezy (dzieci 8-15 lat - 10zł, dzieci do lat 7 wstęp darmowy). 
Przysługuje 1 bezpłatny bilet wstępu dla opiekuna na                    
15 zawodników. Bezpłatne bilety przysługują również trenerom.  

• Dokładny harmonogram turnieju będzie przesłany drogą           
elektroniczną do 08.04.2023r. 

serdecznie zapraszam do Dębna! 
Adriana Kopczyńska


