
 
 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach 
zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich  
jak również placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w  

VI PRZEGLĄDZIE GRUP TAŃCA SPORTOWEGO „ZLOT  CHEERLEADERS 2013” 

który odbędzie się 15.03.2013 r. 
 

Regulamin  

Organizator:  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, 
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 1 
tel (48) 614 25 56 lub 784 474 635 
www.oppogrodjordanowski.pl 

 

I. Cele zlotu: 
- Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów,  
- Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi  
i młodzieżowymi zespołami tanecznymi,  
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni 
kontakt z tańcem i muzyką, 
- Zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością form tanecznych, 
- Wspólna zabawa i nawiązywanie nowych kontaktów.  

 

II. Zasady uczestnictwa: 
- Do konkursu mogą być zgłoszone grupy oraz duety będące reprezentantami  
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich jak również placówek 
wychowania pozaszkolnego i kultury 
- Jeden uczestnik może wystąpić zarówno w grupie jak i duecie, 
- W skład jednej grupy lub duetu mogą wchodzić uczestnicy w różnym wieku,  
- Każda placówka oświatowa może zgłosić dowolną ilość reprezentacji 
tanecznych w danej kategorii wiekowej, 
- Zgłoszenie (wg. załączonego wzoru) prosimy dostarczyć do OPP 
 „Ogród Jordanowski” do dnia 01.03.2013 r.  
lub na adres mail redakcjaogrodka@wp.pl , 

 

III. Kategorie i prezentacja zespołów: 
 1. Kategorie wiekowe  
- Komisja konkursowa dokona podziału na kategorie (nie koniecznie wiekowe) 
po otrzymaniu zgłoszeń.  
- O zakwalifikowaniu grupy do danej kategorii decyduje większość 
uczestników z danego przedziału wiekowego.  
2.  Prezentacja zespołów. 

9. Zespół / duet w składzie: 

l.p. imię i nazwisko rok ur. klasa szkoła 
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Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem dostępnym w placówce  
i na stronie internetowej  
                                                                       _______________ 

                                                                                                podpis opiekuna, data 



- Grupy/duety prezentują układy  taneczne o łącznym czasie, 
nieprzekraczającym  5 minut, układ powinien opierać się o  
przybory – pompony! 

 

IV. Jury  
1. Jury Przeglądu Tańca Sportowego będzie brać pod uwagę następujące 
kryteria: oryginalności pomysłu, opracowanie choreograficzne, technikę 
wykonania, dobór kostiumów, dobór muzyki, stopień trudności 
wykonywanych elementów, ogólny wyraz artystyczny. 
2. Jury po obejrzeniu prezentacji przyzna w każdej kategorii nagrody oraz 
wyróżnienia. 
3. Jury po obejrzeniu prezentacji może dokonać własnej interpretacji 
przydzielenia nagród. 

 

V. Sprawy organizacyjne 
- Miejsce imprezy: sala widowiskowo – sportowa OPP „Ogród Jordanowski”  
w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 1. Powierzchnia taneczna 6 x 8 m,  
- Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit 
czasowy, 
- Każdy zespół powinien posiadać opiekuna. Opiekun ponosi całkowita 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, 
- Instytucje delegujące pokrywają koszty przejazdu, 
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Nagrania dobrej jakości 
powinny być dostarczone na następujących nośnikach: pendrive, płyta CD. 
Nagrania z opisem i numerami utworów należy dostarczyć przed występem 
do akustyka w celu sprawdzenia jakości nagrania.  
W przypadku innych rozwiązań dotyczących podkładu muzycznego należy 
zgłosić je wcześniej, 
- Za jakość nagrania odpowiada opiekun! 
- W przypadku zgłoszeń większej ilości niż zakłada to organizator, może 
nastąpić rozłożenie prezentacji w czasie do dwóch dni. O czym organizator 
powiadomi opiekunów, 
- Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: rejestrowane, 
nagrywane i filmowane festiwalu, fotografowane dla celów prasowych i 
archiwalnych.  

 
Serdecznie zapraszamy! 

 
 

KARTA ZGŁOSZEŃ  

„ZLOT  CHEERLEADERS 2013”  
(dostarczona do dnia 01.03.2013 r.) 

 

/  PROSIMY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI LITERAMI  / 

1. Nazwa zespołu: 
 

2. Siedziba i adres szkoły, placówki: 
 

3. Telefon, e-mail: 
 

4. Imię i nazwisko opiekuna zespołu: 
 

      Telefon kontaktowy 
 

      Imię i nazwisko choreografa 
 

5. Łączna liczba osób w grupie: 

6. Repertuar (tytuł, czas trwania): 
 

7. Nagrania:                            
        a) płyta CD …..  
        b) inne …………………… 

8. Potrzeby techniczne i inne : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


