
 

 

     REGULAMIN 

     I  Ogólnopolskiego Konkursu  Teatrów Tańca 

     „POWER  EXPERYMENT 2019” 

 

 
 

Termin i miejsce:  12 kwietnia 2019r.  Pałac Młodzieży  -  sala teatralna 

 
I  CEL  KONKURSU 
 1.    Konfrontacja  dorobku  artystycznego  zespołów  taneczno-teatralnych. 
 2.     Popularyzacja formy ekspresji artystycznej jaką jest teatr tańca wśród amatorskich zespołów artystycznych. 

3. Wymiana  doświadczeń  dydaktycznych  i  wychowawczych. 
4. Rozwijanie  i  promowanie  tej  formy  aktywności  fizycznej i kulturalnej wśród  dzieci i  młodzieży. 
5. Wyłonienie  i  promocja  talentów. 
6. Wspólna  zabawa  i  integracja. 

 
II. ORGANIZACJA 
Termin przesyłania zgłoszeń do 17.03.2019 r. 

1. Wyłonienie uczestników do 29.03.2019 

2. Próby sceniczne oraz konkurs odbędą  się  w dniu  12.04.2019 r.  w  sali  teatralnej  Pałacu  Młodzieży 

3. Organizatorem  Konkursu   są:   Pałac   Młodzieży  w  Katowicach  i   Stowarzyszenie  Czasu  Wolnego  Dzieci  i  
Młodzieży  w  Katowicach 

4. W Konkursie mogą wziąć udział  młodzieżowe grupy taneczne i teatralne prezentujące spektakle z zakresu teatru 
tańca. 

 
III   WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia mogą nadsyłać amatorskie grupy/zespoły artystyczne, tancerze oraz choreografowie realizujący 
spektakle taneczne.  

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem 
zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO obowiązującą w Pałacu Młodzieży, stanowiącą załącznik do 
regulaminu. 

3. Minimalna ilość artystów występujących na scenie w danym spektaklu to 3 osoby (spektakle solowe oraz duety nie 
będą brane pod uwagę). 

4. Wiek uczestników: od  13 do 25 roku życia. 
5. Zgłoszone spektakle powinny być autorskie, mogą być realizowane w dowolnym stylu i technice tanecznej. 
6. Czas trwania spektaklu od 10 do 30 minut. 

 
Konkurs  organizowany  jest  w  trzech etapach 
 

Pierwszy  etap  -  ZGŁOSZENIE KWALIFIKACJA DO KONKURSU – termin zgłoszeń do 17.03.2019r. 

ZESPOŁY/GRUPY  wypełniają kartę  zgłoszenia   udostępnioną na stronie internetowej:  www.pm.katowice.pl     
 

W zgłoszenia zostaje załączony link do nagrania spektaklu na portalu Youtube - nagranie powinno być zrealizowane w jednym 
ujęciu bez wykorzystania montażu filmowego oraz efektów komputerowych. 
 

 UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY 

 KAŻDA GRUPA/ZESPÓŁ MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 2 SPEKTAKLE (do każdego spektaklu osobna karta 
zgłoszenia) 

 O  ILOŚCI ZAKWALIFIKOWANYCH ZESPOŁÓW DO KONKURSU GŁÓWNEGO DECYDUJE JURY 

 LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH ZESPOŁÓW/GRUP ZOSTANIE PODANA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 29.03.2019r. NA 
STRONIE INTERNETOWEJ PAŁACU MŁODZIEŻY ORAZ INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU ZOSTANIE WYSŁANA 
DROGĄ MAILOWĄ 

 DO DNIA 05.04.2019R ORGANIZATOR W POROZUMIENIU Z ZESPOŁAMI/GRUPAMI KONKURSOWAYMI USTALI 
WSZELKIE POTRZEBY TECHNICZNE ORAZ ORGANIZACYJNE II ETAPU (Ridery techniczne) 

 
Drugi  etap PRÓBY SPEKTAKLI -  12.04.2019r. 
Harmonogram prób scenicznych zostanie wysłany przez organizatora drogą mailową oraz zostanie umieszczony na stronie 
internetowej do dnia 05.04.2019r. Próby sceniczne będą się odbywały w godzinach  9:00 do 14:00 w dniu 12.04.2019 r. Każdy 
zespół/grupa będzie miała do dyspozycji garderobę oraz profesjonalną obsługę techniczną sceny zgodnie z „Riderem 
technicznym”. 



 

 

 
Trzeci  etap. KONKURS GŁÓWNY   -    12.04.2019r. 

1. W  konkursie głównym zespoły są oceniane równolegle przez  Jury Dziecięce oraz Jury Profesjonalne. 
2. Jury dziecięce przyznaje miejsca od I - III. 
3. Jury profesjonalne przyznaje jedną nagrodę główną oraz 3 nagrody za szczególne walory artystyczne. 
4. Pokazy konkursowe będą otwarte dla publiczności. 
5. Wszystkie  ZESPOŁY  biorące  udział  w  KONKURSIE  otrzymają pamiątkowe  dyplomy. Nagrodą główną jest 

możliwość prezentacji konkursowego spektaklu na scenie Teatralnej Pałacu Młodzieży (wraz z pełną obsługą 
techniczną) w terminie oraz na zasadach ustalonych wspólnie z organizatorem. 
 

Ramowy program Konkursu 
  
Godz. 9:00 - 15:00 Próby sceniczne 
Godz. 16:00 - 20:00 Prezentacje konkursowe 
Godz. 20:30 - 21:00 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 

 
IV  JURY 
 

1. W  skład  5  osobowego Jury Profesjonalnego  wchodzą  pedagodzy  Pałacu Młodzieży w Katowicach, szkół  baletowych, 
tancerze  i  choreografowie cieszący się  autorytetem zawodowym; w  Jury  nie  mogą   zasiadać  osoby,  które  
przygotowały  zespoły do konkursu. W skład 5 osobowego Jury Dziecięcego wchodzą szczególnie wyróżnieni uczestnicy 
koła teatralnego i tanecznego Pałacu Młodzieży w Katowicach. 

2. We wszystkich etapach konkursu jury oceniać będzie:  
 kompozycje; 
 technikę tańca; 
 choreografię 
 wyraz artystyczny; 
 konstrukcje oraz przebieg dramaturgii spektaklu; 
 interpretacje oraz dobór muzyki; 
 kostiumy, scenografię, rekwizyt oraz zasadność ich wykorzystania na scenie 

3. W ocenie jury dziecięcego szczególne znaczenie będą miały: subiektywny odbiór spektaklu oraz walory artystyczne. 
4. Decyzje jury są nieodwołalne. 

 
V   DANE  TECHNICZNE 
 
1. W  przypadku  przekroczenia  limitu  wiekowego   zespół  zostanie zdyskwalifikowany,   
2. Odtwarzanie  podkładów  możliwe  jest  z  nośnika  CD - jedno  nagranie  na  opisanym  nośniku lub  w formacie MP3  
3. Wymiary sceny, na której prezentowane będą spektakle to: szerokość 9m, głębokość 10m 
4. Wszyscy  uczestnicy   zespołów/grup   zobowiązani   są   posiadać  aktualną  legitymację  szkolną  lub  dowód  tożsamości a 

opiekunowie grup aktualną listę uczestników zespołów zawierającą imię i nazwisko uczestnika oraz datę urodzenia, którą 
oddają w czasie rejestracji zespołów. 

5. Instytucje   lub   osoby   fizyczne  zgłaszające  uczestników  do  konkursu  winni  ubezpieczyć  ich  na  czas  przejazdu i  
pobytu. 

6. Zespół/grupa  powinien  posiadać  odpowiednią  liczbę  opiekunów (zgodnie z obowiązującymi  przepisami). 
7. Instytucje  lub  osoby  fizyczne  zgłaszające  uczestników  pokrywają  koszty  ich transportu, noclegu  i  wyżywienia  na  

terenie  Katowic.  Organizator zapewnia  ewentualną pomoc w organizacji  noclegu i wyżywienia. 
8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  garderobach. 
9. Uczestnicy   wyrażają   zgodę  na   dokumentowanie  ich   twórczości,  rejestrację  telewizyjną, fonograficzną i  fotograficzną. 
10. Organizator  ma  prawo  do  wykorzystania zebranej  dokumentacji  do  celów  promocyjnych   imprezy. 
11. Organizator  zastrzega sobie prawo do  dokonywania zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną poinformowani  

przed konkursem. 
12. Sprawy  nie  ujęte  w  regulaminie  rozstrzyga  organizator  konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 
Katowice. 
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem:    iod@pm.katowice.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów 
konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu. 
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani 
danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w konkursie. 
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 
 
 

Inspektor Ochrony Danych 
Patrycja Kaczmarczyk 
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 0-32 60-61-328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


