
 

 

STUDIO JAZZOWE „ADAN” I KRAPKOWICKI TEATR TAŃCA MODEKO 

UL .Rynek 13/2, 47-300 Krapkowice 

Tel: 881534881, e-mail: daniszewska13@wp.pl 

VI KRAPKOWICKI FESTIWAL TEATRÓW 

TAŃCA „PORUSZENIE” 

 

Cele Festiwalu: 

 

1. Rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni; 

2. Zainteresowanie teatrem tańca jako formą wyrażania swoich myśli i emocji; 

3. Promocja młodych talentów; 

4. Promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego; 

5. Wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie nowych artystów amatorów. 

Data i miejsce: 

20 listopad 2021 

Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7, Krapkowice, sala kinowa  

(wymiary sceny 10mx10m) 

Organizator: 

Studio Jazzowe „ADAN”, KRAPKOWICKI TEATR TAŃCA MODEKO 

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Krapkowicki Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach 

 

Regulamin: 

1.Zespoły prezentują choreografie w dwóch kategoriach : do10 minut i od 10-30 minut 

2. Zespoły prezentują się w kategorii wiekowej 14-16 lat., pow.17 lat 

3. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt 

5. Akredytacja w wysokości 50 zł od osoby 
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Warunki uczestnictwa: 

1. Link do spektaklu i zgłoszenie (karta zgłoszenia do pobrania na www.sierada.pl)               

do 30.10 2021 r. 

Wpłata akredytacji  po zakwalifikowaniu zespołu do festiwalu   

(zespoły dostaną informację o zakwalifikowaniu się na festiwal do  5 .11.2021)  

(1 opiekun i choreograf otrzymają wejściówkę na festiwal) 

 

STUDIO JAZZOWE ADAN 
KONTO: PKO BP SA 17 1020 3714 0000 4002 0009 3526 

Z DOPISKIEM AKREDYTAJA ,NAZWA ZESPOŁU I ILOŚĆ OSÓB 

 

2.    W Festiwalu Teatrów Tańca mogą uczestniczyć:    

-  amatorskie teatry tańca i ruchu;  

-  zespoły i grupy artystyczne realizujące spektakle taneczne;  

-  zespoły i grupy taneczno-ruchowe;  

-  amatorskie zespoły i grupy taneczno-teatralne;  

-  grupy taneczne, teatralne i ruchowe działające przy szkołach i ośrodkach kultury; 

 

Adres do zgłoszenia i poruszenia zagadnień nieujętych w regulaminie: 

 

daniszewska13@wp.pl 

Agnieszka Daniszewska, Tel: 88153488 

 

Próby rozpoczynają się od godz. 9.00 (kolejność prób będzie rozpisana na stronie www.sieradan.pl po 

zgłoszeniu i zakwalifikowaniu  teatrów) 

Organizator zapewnia: 

 nagłośnienie i oświetlenie; 

 podłogę baletową; 

 opiekę medyczną; 
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 dyplomy, nagrody pieniężne dla wyróżnionych zespołów; 

 poczęstunek ; 

 organizator nie zapewnia noclegów, jak i nie pośredniczy w ich rezerwacji.  

 przygotowanie nagrań muzycznych na płycie CD/pendrive w formacie audio lub mp3. Każda 

płyta CD/pendrive musi zawierać nagranie i opis do jednej prezentacji.  

 

JURY 

1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora (skład Jury zostanie podany 

na www.sieradan.pl oraz za pomocą wydarzenia na portalu Facebook). 

2. Werdykt Jury jest ostateczny. 

3. Przy ocenie zespołu, Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego 

(choreografa, inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna  (kultura słowa, ruch, gest 

itp.), ogólny wyraz artystyczny i wartości wychowawcze. 

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

Udział w festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie spektakli i zapis 

fotograficzny, który będzie udostępniony na FC i stronie www.sieradan.pl . 

W czasie festiwalu obowiązują zasady obowiązujące w związku z pandemią www.gov.pl.    

W przypadku wprowadzenia obostrzeń lub innych zakazów w związku z pandemią obowiązujących na 

www.gov.pl organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie organizacji i warunków 

uczestnictwa w wydarzeniu.  

W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w VI Poruszeniach Teatrów Tańca 7 dni przed 

planowanym terminem imprezy akredytacja nie podlega zwrotowi.   

W czasie  festiwalu obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania prezentacji festiwalowych. 

Istnieje możliwość zamówienia festiwalowej  płyty DVD z nagraniem  i materiałem fotograficznym 

prezentacji konusowej swojej prezentacji w cenie 40 zł. 

 

Festiwalowe prezentacje rozpoczynają się o godz.17.00. 

Serdecznie zapraszamy 
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