
VII WOJEWÓDZKI FESTIWAL TAŃCÓW EUROPY 
GLIWICE 2020 

Cele imprezy: 

● prezentacja dokonań artystycznych zespołów tanecznych działających przy szkołach   podstawowych                        
i przedszkolach; 

● inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego; 

● rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę taneczną; 

● zgłębianie wiedzy na temat kultury tanecznej krajów Europy. 

REGULAMIN 
1. Impreza ma charakter konkursowy. 
2. Festiwal jest adresowany do zespołów tanecznych (grup tanecznych) działających przy szkołach podstawowych           

i przedszkolach. 
3. Kategorie wiekowe:  

a) przedszkole,   
b) szkoła podstawowa klasy 1-3,   
c) szkoła podstawowa klasy 4-8. 

4. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większej ilości dzieci danego wieku. 
5. Grupa taneczna musi się składać z minimum 6 dzieci. 
6. Repertuar – taniec europejski, tzn. geneza tego tańca pochodzi z Europy. Charakter tańca dostosowany jest do grupy 

wiekowej (np. Kankan - taniec niestosowny do wykonywania przez dzieci). 
7. Zespół może przedstawić tylko jeden wybrany taniec, nie wiązankę, ale może być wykonany do wiązanki 

muzycznej. 
8. Każda placówka zgłasza maksymalnie po 1 zespole z każdej grupy wiekowej, które prezentują układy taneczne 

trwające do 4 minut każdy (po przekroczeniu czasu muzyka będzie przerywana). 
9. Termin Festiwalu – 2 października 2020 
10. Początek imprezy: 

a) dla szkół podstawowych o godz. 8.30. Zespoły zgłaszają się do godz. 8.00. 
b) dla przedszkoli o godz. 11.30. Zespoły zgłaszają się do godz. 11.00. 

11. Przewidywane godziny zakończenia (mogą ulec zmianie): 
a) dla szkół podstawowych – godz. 11.00 
b) dla przedszkoli – godz. 14.00 

12. Warunkiem udziału w konkursie jest dokładne wypełnienie karty zgłoszeń, które należy nadesłać wraz                          
z plikiem dźwiękowym (patrz pkt. 14) do 10 września 2020 r. na adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5  
ul. Kozielska 39 
44-100 Gliwice 

 tel./fax/ 032 237 99 50  lub składać osobiście w sekretariacie ZSP 5 – pok 26. 
Potwierdzeniem udziału jest otrzymanie od organizatora informacji zwrotnej na adres email podany                
w karcie zgłoszenia, która będzie rozsyłana w dniach 7-8 kwietnia 2020. 

13. Zespoły zgłaszają się pod opieką nauczycieli (wg obowiązujących przepisów). Dojazd na własny koszt. 
14. Podkład muzyczny należy przesłać w formacie mp3 na adres festiwal@zsp5gliwice.pl do 10 września 2020. Opis        

w mailu musi zawierać nazwę placówki i tytuł utworu (taki sam jak na karcie zgłoszenia). 



15. Kryteria oceny: dobór repertuaru, zgodność kostiumów z charakterem wykonywanego tańca, technika wykonania, 
ogólny wyraz artystyczny. 

16. Organizator zabezpiecza: profesjonalne jury, sprzęt nagłaśniający. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii spornych. Ocena jury jest niepodważalna. 
18. W dniu festiwalu opiekunowie dostarczają organizatorom zgody na umieszczenie wizerunku dziecka oraz zgody na 

przetwarzanie danych osoby prowadzącej zespół taneczny, natomiast zgody na udział dzieci pozostają w posiadaniu 
osoby odpowiedzialnej za grupę. 

19. Po zakończeniu festiwalu na stronie internetowej ZSP 5 zostaną umieszczone zdjęcia z przebiegu imprezy. 

Koordynatorzy imprezy:  Jolanta Kolbusz, Marta Mader, Joanna Gliniecka 

Wszelkie informacje na temat Festiwalu można uzyskać pod numerami: 
(032) 237 99 50 lub 237 94 15 w godz. 8.00 – 14.00. 



Karta zgłoszenia do VII Wojewódzkiego Festiwalu Tańców Europejskich 
2 października 2020 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

INFORMACJE  
O  

ZESPOLE

NAZWA PLACÓWKI ADRES PLACÓWKI
TELEFON  

I ADRES EMAIL  
DO KONTAKTÓW

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

TEL. 

……………………………………… 

EMAIL 

………………………………………

KATEGORIE 
WIEKOWE

REPERTUAR

KRAJ TANIEC CZAS TRWANIA UTWORU

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
KLASY 1-3

SZKOŁA 
PODSTAWOWA  
KLASY 4-8

ILOŚĆ 
WYSTĘPUJĄCYCH 
(w tym ilość 
dziewcząt                
i chłopców) 

RAZEM:…………… CHŁOPCÓW:…………………DZIEWCZĄT:………………… 

NAZWISKO I IMIĘ 
OSOBY 
PROWADZĄCEJ 
ZESPÓŁ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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