IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA NOWOCZESNEGO
„FREESTYLE - DANCE ” NYSA 2017
11 marca 2017 r. – sobota
ORGANIZATORZY:
AZS TANERO NYSA
tel. 77 409 06 80- księgowość
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
TERMIN:- 11 MARCA 2017 r. (sobota)
MIEJSCE: Hala Sportowa AZS PWSZ NYSA, ul . Głuchołaska 12 w Nysie

CELE imprezy:
• Konfrontacja dorobku amatorskich i zawodowych zespołów tanecznych;
• Budowanie wzajemnego szacunku i tolerancji poprzez kształtowanie umiejętności
współzawodnictwa;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• Nakłanianie do aktywnego spędzania czasu;
• Wymiana pomysłów i doświadczeń;
• Integracja środowiska młodzieży tańczącej, prezentującej różne gatunki taneczne, otwarcie
na odmienność i poszukiwania twórcze
• Promocja miasta Nysa i jego walorów kulturalno – sportowych
Ocena:





Wyraz artystyczny zaprezentowanego układu
Technika taneczna
Dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, pomysłowość
Opracowanie choreograficzne

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Skład Komisji Sędziowskiej -minimum 5 sędziów z wieloletnim doświadczeniem
sędziowskim, specjaliści w szkoleniu i sędziowaniu ujętych w regulaminie dyscyplin
tanecznych.

Szczegółowy program Freestyle Dance Nysa zostanie przesłany po zamknięciu list
startowych i umieszczony na profilu TANERO na Facebooku, oraz przesłany do
zakwalifikowanych klubów drogą mailową.

DYSCYPLINY I KONKURENCJE TANECZNE:
Małe formacje- od 3 do 7 tancerzy tylko w Masters Class
Formacje od 8 do 25 tancerzy
- DO 11 LAT, (rocznik 2006 i młodsi)
-12-15 LAT,
(roczniki 2005 do 2002 )
-POW. 15 LAT (rocznik 2001 i starsi)

I.PIERWSZY KROK TANECZNY – dzieci w wieku 4 do 8 lat do rocznika 2009 włącznie,
W tej kategorii zespół może zaprezentować tylko jedną choreografie od 1.30-3.00 minuty w
dowolnej technice tanecznej- disco, show, jazz, modern, hip hop, liczba osób od 8 do 25 osób
II.WSCHODZACE GWIAZDY- szkółki taneczne- kategoria dla dzieci w wieku od 7 do 13
lat , wszystkie grupy które przygodę z tańcem zaczęły w tym lub ubiegłym roku, nie
startowały na turniejach i mistrzostwach ogólnopolskich, w tej kategorii zespół może
zaprezentować tylko jedną choreografie od 1.30-3.00 minuty w dowolnej technice tanecznejdisco, show, jazz, modern, hip hop, liczba osób od 8 do 25 osób
III . MASTERS CLASS- zespoły w których tancerze tańczą od kilka lat, prezentowały się na
zawodach, turniejach , festiwalach ogólnopolskich.
DISCO DANCE - zabronione używanie rekwizytów oraz elementów akrobatycznych i
podnoszeń
MAŁE FORMACJE od 3 do 7 osób czas prezentacji od 1,0 do 2.0 minut-muzyka własna
- DO 11 LAT
-12-15 LAT
-POW. 15 LAT

FORMACJE od 8 do 25 osób czas prezentacji od 1,30-3.0 minut- muzyka własna
-DO 11 LAT
- 12-15 LAT
-POW 15 LAT

IV-SHOW DANCE (dozwolone wszystkie techniki taneczne –poza towarzyskim, ludowym,
rock and roll, stepowaniem) ,choreografia powinna zawierać temat. W tej kategorii są
dozwolone rekwizyty które nie niszczą parkietu (ostre metalowe przedmioty, używanie farby ,
zabronione), zespół który w układzie zanieczyści parkiet, musi go po prezentacji uprzątnąć.
dopuszczalne elementy i ścieżki akrobatyczne oraz podnoszenia, które są wykonane
bezpiecznie.
MAŁE FORMACJE od 3 do 7 osób muzyka własna od 1,30 do 3.00 min
- DO 11 LAT
-12-15 LAT
-POW. 15 LAT

FORMACJE od 8 do 25 osób muzyka własna od 2,30 do 4.00 min
-DO 11 LAT
-12-15 LAT
-POW 15 LAT

V.HIP HOP zabronione używanie rekwizytów (elementy stroju nie są rekwizytem) , nie
dozwolone podnoszenia i elementy akrobatyczne w kategorii dziecięcej do 11 lat.
MAŁE FORMACJE od 3 do 7 osób czas prezentacji od 1,0 do 2 minut – muzyka własna
- DO 11 LAT
- 12-15 LAT
- POW. 15 LAT

FORMACJE od 8 do 25 osób czas prezentacji od 1,30-3 minut muzyka własna
-DO 11 LAT
-12-15 LAT
-POW 15 LAT

VI .DANCE POW 30 LAT
Kategoria dla tancerzy w wieku dojrzałym , umownie powyżej 30 lat, technika dowolna
ilość tancerzy w zespole od 3 do 25 osób czas prezentacji od 2,00 do 4,00 min

Muzykę dostarczamy do akustyka przed startem na nośniku CD, MP3, pamięć USB

Od dwóch lat na Freestyle Dance Nysa wprowadziliśmy nowość
Jury w każdym stylu tańca wybiera 1 najlepsza osobę która przejawia się charakterystyczną
osobowością , techniką, poczuciem rytmu
Wybrana przez jury osoba może wygrać tylko w jednym stylu i tylko jednego roku.
Poszczególni wybrani otrzymują tytuł
MISTRZA DISCO DANCE
MISTRZA HIP HOP
MISTRZA SHOW DANCE
MISTRZA pow 30 lat.
Oraz pamiątkowe koszulki, puchary i dyplomy

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszeń do udziału w Turnieju dokonuje się na kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń prosimy
przesyłać na adres e-mail: tanero@onet.eu do dnia 1 marca 2017 roku.
dokonanie opłaty startowej w terminie najpóźniej do dnia 6 marca 2017r.
Wysokość opłaty startowej wynosi 30zł od tancerza
(niezależne w ilu konkurencjach tanecznych się tańczy)
Opłaty należy przesłać na nr konta:
AZS PWSZ NYSA
ul. Głuchołaska 12
48-303 Nysa

49 1020 3714 0000 4902 0134 3227
W treści przelewu proszę ująć: nazwę zespołu, ilość uczestników
Opłatę można uiścić również w dniu zawodów z dopłatą 100 zł za zespół.
Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT za opłatę startową, prosimy o podanie danych
niezbędnych do wystawienia dokumentu , na co najmniej 5 dni przed Turniejem
na adres e-mail : swf@pwsz.nysa.pl

NAGRODY:
Puchary i dyplomy dla formacji, medale dla mini formacji oraz trenerów , dla najlepszych
solistów wybranych przez jury koszulki i pamiątki.
UWAGA!
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do
przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia

UWAGI KOŃCOWE:
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na obiekcie i w szatni, Za ewentualne
szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z danego
pomieszczenia.
- Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt
instytucji delegującej.
- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy, Każdy zespół powinien
posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób-1opiekun).
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i
p.poż. obowiązujących na terenie obiektu.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w
poszczególnych konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany
ramowego programu w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.
-Każdy uczestnik Turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu
weryfikacji wieku uczestnika.
- Tancerze zobowiązani są do tańczenia w obuwiu, które nie niszczy podłogi lub na boso.
Regulamin jest regulaminem wewnętrznym Turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte
w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami. Interpretacja
regulaminu należy do Organizatora.
- Wstęp na zawody jest odpłatny dla publiczności: Cena- 10 zł .
 INFORMACJE DODATKOWE:
- Wymiary parkietu – min. 14 m x 12 m
- Dokonanie zgłoszenia i udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Freestyle
Dance” w Nysie równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej
zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich
wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także
na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z zawodów.
- W trakcie zawodów będzie dostępny ciepły bufet i opieka medyczna.
- Wszelkie informacje dotyczące zawodów udzielane są od poniedziałku do piątku
od godz. 16.00 do godz. 22.00
Oficjalny fanpage FB turnieju https://www.facebook.com/events/1820081234946355/
Aleksandra Król-Kassan- Kierownik zawodów
tel.kom. +48 509 788 038
e-mail: tanero@onet.eu

ROZTAŃCZONA NYSA ZAPRASZA

