REGULAMIN XVII AST – JASŁO 2017
1. Cel imprezy:
 konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych
 popularyzacja różnych form tanecznych
 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi
 upowszechnianie tańca, jako sposobu rozwoju własnej osobowości oraz rozbudzanie
zainteresowania tańcem
 propagowanie zasad Fair Play wśród dzieci i młodzieży
2. Termin i miejsce:
25 listopada 2017, godz.1000
Sala widowiskowa JDK, ul. Kołłątaja 1
3. Uczestnicy:
Soliści, duety i zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych,
szkołach tańca i innych placówkach kultury.
4. Kategorie / solo, duety, zespoły /
Kat. wiekowe:
 I kat. wiekowa / 7 – 11 lat
 II kat. wiekowa / 12 – 15 lat
 III kat. wiekowa / 16 – 20 lat
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje 70% zespołu
Kat. taneczne:
 taniec nowoczesny – choreografia taneczna wykorzystująca style: hip hop, disco dance,
break dance, house, street dance, dancehall
 inscenizacja taneczna – choreografia wybranego tematu przy użyciu technik: jazz,
modern/contemporary, balet z możliwością wykorzystania rekwizytów
5. Warunki uczestnictwa:
Soliści / prezentują 1 układ taneczny do 1: 30 min.
Duety / prezentują 1 układ taneczny do 2 min.
Zespoły/ prezentują 1 układ taneczny do 5 min.
Każdy uczestnik musi być członkiem jednego zespołu, ale może jednocześnie startować w
kategorii solo i duety. Do przeglądu nie będą dopuszczane układy taneczne prezentowane w
poprzednich edycjach AST. Instruktor lub choreograf nie może brać udziału w prezentacjach
tanecznych.
6. Zgłoszenie i opłaty:
Kartę zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do 10 listopada 2017 r. na adres
organizatora:
 pocztą: Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38 – 200 Jasło
 faxem: 13-44-351-50
 mailem: taniec.jdk@gmail.com
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty w terminie!!!
Akredytacje:
Soliści i duety – 20 zł od uczestnika
Zespoły – 15 zł od uczestnika
należy wpłacać na konto bankowe:
PKO SA. I Oddział Jasło 44124023371111000037286213 do 10 listopada 2017 r.
z dopiskiem: AST 2017 / Nazwa zespołu, duetu, solisty

7. Nagrody:
 przyznane zostaną nagrody (za I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej i
tanecznej* (decyduje liczba zgłoszeń*)
 wszyscy uczestnicy otrzymają upominki oraz dyplomy za udział
UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
8. Kryteria oceny:
 opracowanie choreograficzne
 dobór muzyki i kostiumów (dostosowane do grupy wiekowej zespołu tanecznego)
 technika taneczna
 ogólny wyraz artystyczny
Prezentacje oceniać będzie profesjonalne 3-osobowe jury ściśle związane z ocenianymi
kategoriami, powołane przez Organizatora.
9. Sprawy organizacyjne:
 Organizator zapewnia wykonawcom scenę o wymiarach 10 x 10m, sprzęt
nagłaśniający (płyty CD audio, MP3), garderobę oraz opiekę medyczną
 Nagrania dobrej jakości na płycie CD powinny być dostarczone do akustyka przed
występem. Możliwość przesłania muzyki w formacie MP3 na adres organizatora:
taniec.jdk@gmail.com
 Wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie przyjeżdżają i ubezpieczają się na
koszt instytucji delegującej
 Po zakończonym występie zespoły proszone są o szybkie opuszczenie garderoby
i udostępnienie miejsca kolejnym zespołom
 Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników przeglądu pozostawione w
garderobach
 Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi opiekun
 Podczas prezentacji zabronione jest zanieczyszczanie sceny elementami kostiumów,
rekwizytami, agrafkami, brokatem itp.
 Zespół zobowiązany jest do odbioru nagród i upominków w dniu przeglądu
 Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do wykorzystywania utworów z poszanowaniem
praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów
 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie a także
odwołania konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń
 W przypadku rezygnacji z udziału w przeglądzie z winy uczestnika, akredytacja nie
podlega zwrotowi
 Zgłoszenie do udziału w XVII AST jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu
 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator
Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.jdkjaslo.pl
Kolejność prezentacji zostanie opublikowana na stronie internetowej
3 dni przed rozpoczęciem przeglądu.
10. Szczegółowe informacje:
Katarzyna Korona
tel. 668-167-826
e-mail: taniec.jdk@gmail.com

