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XII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ 
DZIECI I MŁODZIEŻY MOKOTOWA  
6 - 31marca 2017 r. 

                                           

 
 

 

KONKURS TANECZNY 
organizowany przez Dom Kultury „Dorożkarnia” 

 

 

Konkurs dla zespołów tanecznych w trzech grupach wiekowych: 
grupa I – klasy 1-3 (szkoła podstawowa), 

grupa II – klasy 4-6 (szkoła podstawowa), 

grupa III – wszystkie klasy gimnazjum i liceum 

 

O przynależności zespołu do grupy wiekowej decyduje wiek większości członków 

zespołu (2/3). 

 

Prezentacje będą oceniane w trzech kategoriach tanecznych: 

-  taniec ludowy 

   - taniec nowoczesny -  dopuszczalne są różne formy, gatunki i techniki tańca nowoczesnego, np. 

hip –hop, funky, modern, disco, inscenizacje piosenek, widowiska ruchowo-taneczne. 

   - inne formy taneczne – wszelkie formy niemieszczące się w wyżej wymienionych kategoriach: 

taniec towarzyski, Break dance, tańce indyjskie itp. 

 

Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie grupy i zespoły taneczno-ruchowe 

działające w placówkach oświatowych dzielnicy Mokotów; 

*uczestnicy występują z własnym instrumentalnym akompaniamentem (Organizator 

zapewnia jedynie elektroniczny fortepian) lub podkładem muzycznym ( wyłącznie płyta CD - 

opisana!); 

*uczestnicy prezentują maksymalnie dwa programy (czas jednego występu do 4 minut), 

*na każdą prezentację należy przysłać oddzielne zgłoszenie. 

*zespół zobowiązany jest do stawienia się na godzinę przed planowaną prezentacją, 

 

*w sprawie godziny występu, uczestnicy powinni skontaktować się telefonicznie               (nr 22 

 841 91 22) z Organizatorem – Domem Kultury Dorożkarnia  

od 6 marca br. w godz.  10.00 - 17.00. 

 

Organizatorzy dysponują powierzchnią do prezentacji 5x8 m,  zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz 

podłogę baletową. 

JURY zaproszone przez koordynatora Festiwalu z ramienia DK Dorożkarnia oraz Dyrekcję DK 

Dorożkarnia oceniać będzie według następujących kryteriów:  
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oryginalność pomysłu, układ choreograficzny, kompozycja taneczna, technika i harmonia ruchu, 

pomysłowość kostiumu, wdzięk i elegancja wykonania, adekwatność kostiumu, muzyki i 

choreografii do kategorii wiekowej. 
* Jury ma  prawo do  dyskwalifikacji zespołów, które zaprezentują nieodpowiednie dla swojego   

   wieku: kostium, ruch bądź muzykę.  

* Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

* Laureaci I, II oraz III miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.   

Wybrani laureaci zostaną zaproszeni do Udział w uroczystej Gali Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci 

i Młodzieży Mokotowa w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

    

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie tanecznym przyjmuje Dom Kultury „Dorożkarnia”,  

e-mailem: biuro@dorozkarnia.pl w terminie do 06 marca br. 

 

Prezentacje odbędą się w DK Dorożkarnia 16 marca 2017 r. od godz. 09:00 

 

DK Dorożkarnia zaprasza pedagogów prowadzących formy taneczne w placówkach oświatowych 

na nieodpłatne warsztaty z dziedziny tańca i choreografii. Ich celem jest wsparcie  specjalistyczne 

w przygotowaniach w pracy z zespołami. Prowadzącymi warsztaty będą: 

Bartosz Figurski – kompozycja tańca jazzowego 

Agnieszka Jaśkowska – hip-hop 

 

Termin warsztatów: 26 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 14:00, DK Dorożkarnia,  

ul. Siekierkowska 28, Warszawa.  

Warsztaty finansowane są przez DK Dorożkarnia. 

 
Terminarz konkursu: 

26.02.2017 - Warsztaty taneczne w Domu Kultury Dorożkarnia 

06.03.2017 - Termin nadsyłania zgłoszeń 

7.03.2016 – Ogłoszenie godziny prezentacji (szkoły kontaktują się z DK Dorożkarnia) 

16.03.2017 – Prezentacje taneczne i obrady jury 

 

 


