
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA 

TANIEC NOWOCZESNY 

1. Organizator Turnieju: Manufaktura Tańca Wojciech Kęska 
2. Termin i miejsce Turnieju: 19 maja 2019 r. – niedziela, Zespół Szkół Techniczno-

Informatycznych w Mszanie Dolnej. Adres: ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna 
3. Konkurencje i kategorie wiekowe: 
• Jazz / Modern Jazz – do 7 lat, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  
• Street Dance – do 7 lat, do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
4. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80% składu zespołu.  
5. Kategorie ilościowe:  
• Solo  
• Duet  
• Mini Formacja (3-7 osób)  
• Formacja (pow. 8 osób) 
6. Klasy taneczne (poziom zaawansowania)  
• D - Debiuty (dla grup trenujących od września 2018 roku) 
• P – Podstawowa  
• S – Średnio zaawansowana 
• Z – Zaawansowana 
7. O przynależności do klasy tanecznej decyduje trener/opiekun grupy.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia konkurencji tanecznych, kategorii wiekowych, 
ilościowych oraz klas tanecznych przy małej ilości zgłoszonych grup. 
9. Warunki uczestnictwa:  
• Zgłoszenie zespołów, duetów, solistów do 13 maja 2019 r. Zgłoszenia odbywają się przez stronę 

internetową: https://www.fts-taniec.pl. 
Rejestracja Jazz / Modern Jazz: https://baza.fts-taniec.pl/reg/2019/20190519_Mszana_Dolna.php 
Rejestracja Street Dance: https://baza.fts-taniec.pl/reg/2019/20190519_Mszana_Dolna_1.php 
Prosimy o dopisanie stopnia zaawansowania!!! 
• Wysłanie utworu muzycznego do 13.05.2019 r. na adres e-mail: manufakturatanca@gmail.com. 
Nazwa utworu powinna być nazwą zespołu, solisty, duetu. Utwór powinien być również nagrany na 
nośniku USB i w razie potrzeby dostarczony do obsługi muzycznej.  
10. Opłaty: 
• Opłata startowa Uczestnika – 20 zł od osoby za pierwszy występ i 10 zł za każdy kolejny. Opłaty 
startowe będą uiszczane w dniu Turnieju. Prosimy opiekunów o zebranie pieniędzy 
 i przygotowanie imiennej listy z datami urodzenia. 
• Bilet wstępu (widzowie) – 10 zł od osoby (dzieci do lat 6-ciu bezpłatnie). 
• Trenerzy są naszymi gośćmi – prosimy o potwierdzenie przybycia w celu przygotowania biletów 
wejściowych. 
11. W czasie Turnieju będą pracować:  
• Kierownik organizacyjny (Wojciech Kęska, tel.: 888-154-021)  
• Kierownik artystyczny (Marzena Woś, tel.: 731-257-752)  
• Komisja sędziowska (osobna do jazz / modern jazz i street dance) i skrutacyjna  
• Obsługa muzyczna  
• Opieka medyczna 
• Stoisko z obuwiem tanecznym i akcesoriami tanecznymi  

https://www.fts-taniec.pl
https://baza.fts-taniec.pl/reg/2019/20190519_Mszana_Dolna.php
https://baza.fts-taniec.pl/reg/2019/20190519_Mszana_Dolna_1.php


• Bufet – będzie możliwe zamówienie obiadów 
12. Organizator zapewnia:  
• Dyplomy dla wszystkich Uczestników Turnieju  
• Medale  
• Puchar dla grup na podium  
• Nagrody  
13. Ważne informacje:  
• CZAS PREZENTACJI: Grupy – maksymalnie 3,5 minuty, Solo i Duety: Jazz / Modern Jazz w 
rundzie eliminacyjnej do 45 sekund, w finale do 1,5 minuty. 
• Układy taneczne oparte mogą być na jednej lub wielu technikach tanecznych. 
• W choreografii mogą występować elementy akrobatyczne. Nie mogą one jednak przeważać nad 
elementami tanecznymi.  
• Występy będą wyglądały w następujący sposób: 
- Jazz / Modern Jazz: Solo i Duety do własnej muzyki 
- Street Dance: Solo i Duety do muzyki Organizatora 
- Jazz / Modern Jazz, Street Dance Mini Formacje i Formacje do własnej muzyki. 
• Tytuły utworów, do których będą rozgrywane kategorie Solistów i Duetów (w konkurencji do 
muzyki Organizatora) pojawią się na stronie internetowej manufakturatanca.pl oraz na 
facebookowym wydarzeniu https://www.facebook.com/events/2340550689530748/ najpóźniej do 
13.05.2019 r.  
• Stroje Uczestników – dowolne, dostosowane do wieku i charakteru tańca. 
• Uczestników obowiązuje posiadanie obuwia na jasnej, miękkiej podeszwie. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym 
będzie odbywać się Turniej. 
15. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Turnieju i nie sprawuje opieki nad 
osobami nieletnimi. 
Wykorzystanie wizerunku 
16. Organizator informuje, że przebieg Turnieju wraz ze wszystkimi pokazami tanecznymi jego 
Uczestników będzie rejestrowany z wykorzystaniem kamer i aparatów fotograficznych.  
17. Fotografie i nagrania zarejestrowane podczas Turnieju mogą być rozpowszechniane w celach 
promocyjnych Organizatora Turnieju na jego stronie internetowej oraz na profilach w mediach 
społecznościowych. 
18. Zgłoszenie udziału w Turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i 
zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.        
19. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Kierownik 
Organizacyjny Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. 

  PROGRAM TURNIEJU 
  
  09:00 rejestracja Jazz / Modern Jazz do 7 lat i 12-15 lat 
  10:00 rozpoczęcie zawodów 

  11:00 rejestracja Jazz / Modern Jazz do 11 lat i pow. 15 lat 
  12:00 rozpoczęcie zawodów 

15:00 rejestracja Street Dance do 7 lat i do 11 lat 
16:00 rozpoczęcie zawodów 

  17:00 rejestracja Street Dance 12-15 lat i pow. 15 lat 
  18:00 rozpoczęcie zawodów 

https://www.facebook.com/events/2340550689530748/


REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH HIP-HOP I WARSZTATÓW 
TANECZNYCH JAZZ 

1. Organizatorem Warsztatów tanecznych HIP-HOP i Warsztatów tanecznych JAZZ jest 
Manufaktura Tańca Wojciech Kęska.                                                 

2. Termin i miejsce Warsztatów: 19 maja 2019 r., Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Mszanie Dolnej. Adres: ul. Sienkiewicza 2, 34-730 Mszana Dolna. 

3. Osoby prowadzące Warsztaty: HIP-HOP - ANNA YOUYA JUJKA, JAZZ - CEZARY 
BOROWIK. 

 
4. Prawo do uczestniczenia w Warsztatach mają osoby, które zostaną wpisane na listę uczestników 
(pod warunkiem dostępnych miejsc, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez 
Organizatora), a także uiszczą na miejscu opłatę w wysokości 30 zł od Uczestnika.   
Zapisy na Warsztaty odbywają się do 10 maja 2019 r. poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-
mail Organizatora: manufakturatanca@gmail.com. Przyjmowane są zapisy indywidualne oraz 
zorganizowanych grup, których opiekunowie proszeni są o spisanie danych podopiecznych w 
jednym zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, informacje o grupie 
wiekowej i stylu tańca, a także nazwę klubu tanecznego, do którego Uczestnik przynależy.  
5. W przypadku rezygnacji z wzięcia udziału w Warsztatach, prosimy o niezwłoczne 
poinformowanie o tym fakcie Organizatora w celu zwolnienia miejsc innym zainteresowanym.  
6. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku Warsztatów.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki 
podczas Warsztatów - Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników 
Warsztatów, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na Warsztatach.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym 
będą odbywać się Warsztaty.                            
10. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Warsztatach i nie sprawuje opieki 
nad osobami nieletnimi.               
11. Organizator informuje, że przebieg Warsztatów może być rejestrowany z wykorzystaniem 
kamer i aparatów fotograficznych.          
12. Fotografie i nagrania zarejestrowane podczas Warsztatów mogą być rozpowszechniane w celach 
promocyjnych Organizatora na stronie internetowej oraz na profilach w mediach 
społecznościowych.           
13. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.  
14. Wszystkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Warsztatów 
Wojciech Kęska, tel.: 888 154 021. 

mailto:manufakturatanca@gmail.com


PLAN WARSZTATÓW 

*Bardzo prosimy o przybycie minimum pół godziny przed rozpoczęciem zajęć! 

HIP-HOP 

I grupa - do 10 lat 


10:00-11:30 

II grupa - 11-15 lat  

11:30-13:00 

III grupa - pow. 16 lat  

13:00-14:30

JAZZ 

I grupa - do 10 lat  

15:00-16:30 

II grupa - 11-15 lat  

16:30-18:00 

III grupa - pow. 16 lat 

 18:00-19:30 


