
Regulamin
I Wojewódzkiego Turnieju Tańca dla Przedszkoli

,,ZWPEK miniDance“

I. Organizator

Organizatorem I Wojewódzkiego Turnieju Tańca dla Przedszkoli ,,ZWPEK miniDance“ jest Dyrektor Zespołu
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ul. Brożka 1a.

II. Adresaci

Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  w  wieku  3-7  lat  uczęszczających  do  przedszkoli  oraz  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Udział w turnieju jest
bezpłatny.

III. Cele Turnieju: 

• promocja  tanecznych  osiągnięć  indywidualnych  jak  i  zespołowych  uczniów  przedszkoli
i placówek przedszkolnych

• wymiana  doświadczeń  i  szczególnych  umiejętności  między  uczestnikami  amatorskiego  ruchu
artystycznego

• aktywizacja animatorów kultury w środowiskach przedszkolnych
• wyrabianie wrażliwości i tolerancji wśród uczestników
• wzmocnienie  pewności  siebie  i  nauczenie  uczestników  radzenia  sobie  w  sytuacjach  stresowych

i wymagających autoprezentacji

IV.  Warunki uczestnictwa w Turnieju:

1. W Turnieju  Tańca mogą brać  udział  dzieci  uczęszczające do wszystkich typów przedszkoli  z  terenu
województwa mazowieckiego.

2. Turniej  zostanie  przeprowadzony  w  trybie  zdalnym  we  wskazanym  terminie  przy  wykorzystaniu
dostępnych środków komunikacji ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia wynikające z pandemii
wirusa SARS-CoV-2.

3. Udział w Turnieju polega na przesłaniu/złożeniu  do 23 maja 2021 r. nagranej prezentacji  tanecznej
(spełniającej wymagane kryteria) wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia (Załącznik nr 1) wraz
z  nagraniem  w  postaci  pliku  MP4  zatytułowanym:  „NAZWA  GRUPY  lub  DANE  SOLISTY_TYTUŁ
WYSTĘPU_NAZWA PLACÓWKI (Załącznik nr 2) oraz podpisanej karty zgód (Załącznik nr 3) załączonych
do Regulaminu:

a) drogą elektroniczną na adres: zwpek.imprezy  @  gmail  .com  (tytuł wiadomości „ZWPEK miniDance”) lub
b) pocztą tradycyjną na adres: Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Alicja Wąsik, ul. Brożka
1a, 01-442 Warszawa, z dopiskiem „ZWPEK miniDance” lub 
c) w sekretariacie ZWPEK (sekretariat jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz.: 10.00 – 19.00
oraz w piątek w godz.: 10.00 – 18.00)

4. Nagranie w postaci formy pliku MP4 (Załącznik nr 2) powinno być wykonane:

• „na żywo”, bez montażu - utrwalony materiał musi mieć obraz ciągły (bez cięć),
• z perspektywy frontowej kamery obejmującej  wszystkich występujących tancerzy w jednym kadrze.

Wszyscy  tancerze  podczas  występu  (nawet  nieaktywni  w  danym  momencie)  powinni  pozostawać
w polu widzenia kamery przez cały czas trwania prezentacji,

• w jakości umożliwiającej ocenę prezentacji.

Nagranie może być sporządzone m.in. smartfonem, aparatem fotograficznym lub kamerą w warunkach
domowych.

mailto:zwpek.imprezy@gmail.com


5. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla solistów oraz grup:

3 lat
4 lat
5 lat
6 lat
7 lat

* O przynależności do kategorii wiekowej decyduje większa liczba dzieci w danym wieku w grupie.

6. W turnieju mogą wziąć udział zespoły taneczne (grupy dzieci) oraz soliści i duety:

• Mini-formacje do 9 osób 
 Formacje od 10 osób
• Soliści (z każdej placówki maksymalnie 3 osoby)
• Duety (z każdej placówki maksymalnie 2 duety)

7. Forma tańca dowolna (m.in. taniec nowoczesny, taniec współczesny, jazz, modern, taniec animacyjny,
taniec użytkowy lub inny).

8. Czas trwania występu:
 Minimalny czas nagrania choreografii - 1 minuta
 Maksymalny czas nagrania choreografii - 6 minut

9.  Uczestników biorących udział w Turnieju zgłasza przedszkole/placówka pozaszkolna (z każdej placówki
można zgłosić maksymalnie 3 grupy taneczne i 3 solistów).

10.  Wyniki zostaną ogłoszone w dwóch etapach:

I etap: Prezentacje laureatów Turnieju zostaną opublikowane dnia 2 czerwca 2021 r. o godzinie 15.00
na stronie ZWPEK.

II etap: Transmisja gali online z ogłoszeniem wyników odbędzie się 14 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 
w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fragmentów prezentacji konkursowych na stronie
internetowej www.zwpek.pl i innych oficjalnych mediach Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej.

V. Kryteria ocen Jury

Przy ocenie nagranych choreografii Jury będzie brało pod uwagę: dobór strojów i muzyki, styl i technikę
wykonania, wyraz artystyczny, choreografię/układ oraz widoczną pracę nad ruchem tańca u dzieci.

VI. Jury

Grupa sędziowska będzie składała się z 4 osób: Dyrektora Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
oraz dyplomowanych -  pedagoga, tancerza i  muzyka.  Imienny skład sędziowski  Organizator przedstawi
sukcesywnie na wydarzeniu ogłoszonym na profilu ZWPEK na Facebooku.

VII. Nagrody

Wyróżnieni przez Jury laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i  upominki,  natomiast
wszystkie placówki biorące udział w Turnieju otrzymają dyplom za udział. W zależności od ilości zgłoszeń
i poziomu występów, w każdej grupie wiekowej zostanie wybrane 1,2,3 miejsce.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  wyróżnień  i  dodatkowych  nagród.
Odbiór nagród i upominków możliwy będzie w dniach 14 - 25 czerwca 2021 r. w sekretariacie placówki –
brak możliwości wysłania pocztą lub kurierem. 

VIII. Informacje dodatkowe

1. O wpływie do placówki decyduje data stempla pocztowego. Dokumenty nadesłane lub dostarczone po
terminie,  nie  będą  brane  pod  uwagę.  Obowiązuje  ograniczona  liczba  uczestników.  O  przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące
Turnieju prosimy kierować:

- drogą telefoniczną do Pani Nadine Kinczel: 519 722 680
- drogą mailową do Pani Alicji Wąsik: zwpek.imprezy@gmail.com

http://www.zwpek.pl/

