
Regulamin

Regionalne Centrum Animacji Kultury wraz z partnerami lokalnymi zaprasza do udziału w Lubuskiej Gali Tanecznej uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że i w tym roku Gala Taneczna stworzy młodym 
ludziom szansę do prezentacji własnych kreacji tanecznych oraz dostarczy niezapomnianych wrażeń.

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 SPOTKAŃ
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. PREZENTACJE POWIATOWE
 Podstawowym  warunkiem  uczestnictwa  jest  terminowe  nadesłanie  karty  zgłoszenia  na  adres  organizatorów 

prezentacji powiatowych. 
 Do udziału w prezentacjach 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 prezentacji 
powiatowych.

 Ubiegłoroczni laureaci finału wojewódzkiego LGT są zaproszeni do udziału w prezentacjach powiatowych, ale bez 
możliwości ubiegania się o nominację do prezentacji wojewódzkich. Po rocznej przerwie zyskują ponownie prawo do 
udziału w eliminacjach do LGT na zwyczajnych warunkach regulaminowych. 

 Prezentacje powiatowe organizują instytucje kultury lub jednostki samorządu terytorialnego do 27 maja 2016 r.
 Wszelkich informacji dotyczących prezentacji powiatowych udzielają jednostki organizujące przegląd.

V. PREZENTACJE WOJEWÓDZKIE
 Laureaci prezentacji powiatowych zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie występu.
 Laureaci prezentacji powiatowych przyjeżdżają na finał wojewódzki na koszt własny lub instytucji delegującej.
 Opłata akredytacyjna 20 zł  za udział w prezentacjach wojewódzkich ponosi zespół lub instytucja delegująca. 
 Szczegółowe informacje o prezentacjach wojewódzkich po zakończeniu prezentacji powiatowych.
 Prezentacje wojewódzkie odbędą się:

7 czerwca 2016 r. w Nowosolskim Domu Kultury

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Karty zgłoszenia do pobrania na www.rcak.pl oraz u realizatorów przeglądów powiatowych.
2. Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, 
przysługuje organizatorom
3. Ostateczna interpretacja powyższych zapisów, a także prawo rozstrzygania kwestii spornych nieujętych w regulaminie, 
przysługuje organizatorom.
4. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r poz. 1182 ze zm.) 
informujemy, że: administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Henryka Sienkiewicza 11 
65-431  Zielona  Góra  oraz  partnerzy  powiatowi  realizujący  w  placówkach  program  PRO  ARTE  (dane  dostępne  na 
www.rcak.pl); dane osobowe zbierane są w celu realizacji  programu PRO ARTE oraz promocji portalu lubuskiekultura.pl, ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w programie.


