
                               I   TURNIEJ TANECZNY 

                                „ Święto Tańca 2015”

                    

Termin imprezy: 18 kwietnia 2015, godz. 11.00-14.00

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu

Miejsce imprezy: MDK Nr 1, Droga Dębińska 21- Poznań

                               Budynek C

Podczas turnieju odbędzie się jedna mieszana kategoria taneczna- taniec 
dyskotekowy: disco, hip-hop, street dance.

Kategorie wiekowe:

 Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej- solo
 Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej- duety
 Klasy 1-3 Szkoły Podstawowej- mini zespoły ( do 7 osób)
 Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej- solo
 Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej- duety
 Klasy 4-6 Szkoły Podstawowej- mini zespoły ( do 7 osób)
 Klasy Gimnazjum- solo
 Klasy Gimnazjum- duety
 Klasy Gimnazjum- mini zespoły ( do 7 osób)

W zespołach przynależność do kategorii wiekowej określa wiek najstarszej 
osoby ( w dniu imprezy prosimy by wszystkie dzieci posiadały ważne 
legitymacje szkolne). 

Każde dziecko/ duet/ zespół przynosi na turniej własne nagranie wyłącznie na 
płycie CD i podaje akustykowi  przed samym występem- czas trwania 
utworów odpowiednio: solo do 1,5 min, duet do 2 min, zespół do 3 min.           
( Prosimy zabrać ze sobą drugie nagranie w razie uszkodzenia płyty). W razie 
przekroczenia czasu trwania występu muzyka na sygnał jury może zostać 
wyłączona.

Sugerowana opłata za udział w turnieju 10zł od osoby 



Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie drogą mailową na adres: 
powerdance@vp.pl do dnia 9 kwietnia 2015 podając:

- imię i nazwisko uczestnika /uczestników

- kategoria wiekowa

- nr szkoły, którą reprezentują

- nr telefonu do kontaktu, nazwisko trenera

W razie małej ilości zgłoszeń kategorie mogą zostać połączone.

Wpłacać można na konto wraz z wysłaniem zgłoszenia –  nr konta MDK1 

PKO BP SA - 64 1020 4027 0000 1802 1263 5852

( prosimy dopisać: „darowizna na turniej” + imię i nazwisko uczestnika)

Nie ma możliwości wpłaty podczas rejestracji w dniu imprezy.

Ramowy program turnieju zostanie wysłany mailem do uczestników  na 
tydzień przed imprezą.

Dla najlepszych przewidziane nagrody.

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w 
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Turniej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży miasta Poznania i okolic 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Informacje szczegółowe pod nr telefonu 887282222 ( Agnieszka Kozerska)

mailto:powerdance@vp.pl

