Program

Promocji Twórczych Działań Artystycznych
D z i e c i i M ł o d z i e ż y P R O A R T E 2015

LUBUSKA GALA TANECZNA

REGULAMIN
I. ADRESACI
Do udziału w spotkaniach zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły różnych form tanecznych w trzech
kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 13 do 16 i powyżej 16 lat (decyduje wiek większości uczestników grupy).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA




Podczas eliminacji powiatowych każdy zespół ma możliwość zaprezentować się w nie więcej niż dwóch choreografiach
o łącznym czasie do 10 minut. Do finału wojewódzkiego zespół jest nominowany tylko z jednym układem - najwyżej
ocenionym przez radę artystyczną tych eliminacji.
Repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wykonawców.
Podkłady muzyczne powinny być zarejestrowane na płycie CD.

III. CEL SPOTKANIA
Ideą przedsięwzięcia jest zauważenie przez radę artystyczną najciekawszych zjawisk w dziedzinach tańca. Znaczący
jest kontekst środowiskowy, kompozycja choreograficzna, technika, dobór muzyki, oryginalność, dramaturgia
i ogólny wyraz artystyczny zespołu. Lubuska Gala Taneczna nie rządzi się prawami turniejowymi.
IV.







PRZEGLĄDY POWIATOWE
Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest terminowe nadesłanie karty zgłoszenia na adres organizatorów
przeglądów powiatowych.
Do udziału w spotkaniach wojewódzkich każdy powiat ma prawo zgłosić 1 zespół, niezależnie od formy tańca, którą
zespół uprawia. O zwiększonej ilości grup nominowanych do Lubuskiej Gali Tanecznej decyduje jury przeglądu
powiatowego.
Ubiegłoroczni laureaci finału wojewódzkiego LGT są zaproszeni do udziału w eliminacjach powiatowych, ale bez
możliwości ubiegania się o nominację do spotkań wojewódzkich. Po rocznej przerwie zyskują ponownie prawo do
udziału w eliminacjach do finału na zwyczajnych warunkach regulaminowych.
Prezentacje powiatowe organizują instytucje kultury lub jednostki samorządu terytorialnego do 29 maja 2015 r.
Wszelkich informacji dotyczących prezentacji powiatowych udzielają jednostki organizujące przegląd.

V. FINAŁ WOJEWÓDZKI
•
•
•
•
•

Laureaci przeglądów powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu.
Laureaci przeglądów powiatowych przyjeżdżają na finał wojewódzki na koszt własny lub instytucji delegującej.
Opłata akredytacyjna 20 zł za udział w finale wojewódzkim ponosi zespół lub instytucja delegująca.
Szczegółowe informacje o finale wojewódzkim po zakończeniu prezentacji powiatowych.
Finał wojewódzki odbędzie się:
9 czerwca 2015 r., Świebodziński Ośrodek Kultury

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Karty zgłoszenia do pobrania na www.rcak.pl oraz u realizatorów przeglądów powiatowych.
Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie,
przysługuje organizatorom.
Uczestnicy PRO ARTE poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres organizatora wyrażają zgodę na zbieranie
i przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
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LISTA GRUP OBJĘTYCH
ROCZNYM OKRESEM KARENCJI
Zespół Małe Jumpy /Sulechowski Dom Kultury/
Paradoks Grupa IV /Strzelecki Ośrodek Kultury/
Flesz /Studio Tańca Nowoczesnego ETNA/
Blaze it up /Klub Sportowy Szkoła Tańca QUEST z Kostrzyna nad Odrą/
TRANS-FORMACJA /Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Trans w Skwierzynie/
KRUKSY /Studia Tańca SPOKO FAMILY z Zielonej Góry/
Studio Tańca REMIX /Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Trans w Skwierzynie/
Girls Only /Szkoła Tańca DANCE MIX z Gorzowa Wlkp./
Studio Tańca Remeber the Feeling /Strzelecki Ośrodek Kultury/

