Szkoła Podstawowa w Cielczy zaprasza na
VI Powiatowy i XIV Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych Cielcza 2018
1. Cele konkursu:
· konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych,
· wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi,
· popularyzacja zespołowych i indywidualnych form tanecznych, ich walorów i funkcji
wychowawczych.
2. Warunki uczestnictwa
· w przeglądzie mogą uczestniczyć grupy taneczne (6-12 osób) oraz soliści uczęszczający do
danej szkoły, pod kierunkiem nauczycieli uczących w tej szkole,
· każdy zespół lub solista może brać udział w jednej kategorii wiekowej,
· w każdej kategorii może brać udział tylko jeden zespół lub solista z danej szkoły,
· wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przygotowania własnego nagrania muzycznego
(własny nośnik, np. pendrive, płyta CD),
· prezentacja może wykorzystywać elementy wybranego przez grupę lub solistę każdego
rodzaju tańca (współczesnego, nowoczesnego, baletu, towarzyskiego, ludowego i innych
dowolnie wybranych technik),
· czas wykonania 3-5 minut,
· układ taneczny ma być bezpieczny dla tańczących,
· układ taneczny ma być choreograficznie przygotowany dla danego zespołu lub osoby,
· wszystkie prezentacje oceniane będą w jednej kategorii – TANIEC.
3. Kategorie wiekowe:
· przedszkola (liczba uczestników do uzgodnienia z organizatorami),
· klasy I-III szkoły podstawowej,
· klasy IV-VI szkoły podstawowej,
· klasa VII szkoły podstawowej i klasy II-III gimnazjum.
4. Oceniane będą:
· technika wykonania,
· dobór muzyki,
· opracowanie choreograficzne,
· wykorzystanie przestrzeni,
· ogólny wyraz artystyczny.

5. Termin i miejsce konkursu: 17 maja 2018 r. godz. 1000, sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej w Cielczy.
6. Zgłoszenia powinny zawierać liczbę uczestników z podaniem ilości dziewcząt i chłopców,
nazwisko opiekuna. Należy je dostarczać do dnia 11 maja 2018 r. listownie, telefonicznie lub
drogą mailową:
Szkoła Podstawowa w Cielczy
Ul. Szkolna 16
63 – 200 Jarocin
Tel. 62 747 20 01
Cielcza@szkola.wp.pl
z dopiskiem: VI Powiatowy i XIVGminny Przegląd Zespołów Tanecznych Cielcza 2018
7. Uwagi i pytania proszę kierować do organizatora przeglądu A. Szalkowskiej lub L. Dziennik.

ZAPRASZAMY

