Mają zaszczyt zaprosić na

Ogólnopolski Festiwal Tańca
MAZOVIA FREESTYLE CUP
Patronat nad imprezą objęli:
Starosta powiatu Białobrzeskiego Pan Andrzej Oziębło
Burmistrz miasta Białobrzegi Pan Adam Bolek
22 marca 2015
Hala sportowa ul. Rejmonta 13a Białobrzegi Radomskie

Organizatorzy:
 Uczniowski klub Tańca Sportowego Enigma,
 Grace Studio.

Współorganizatorzy:
 Urząd miasta Białobrzegi,
 Starostwo Powiatu Białobrzeskiego.

Cele imprezy:
 Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego jako formy aktywnego wypoczynku.
 Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów/klubów tanecznych.
 Integracja zespołów tanecznych oraz instruktorów tańca.
 Popularyzacja zasady rywalizacji fair play oraz wspólna zabawa uczestników.
 Promocja powiatu Białobrzeskiego i miasta Białobrzegi.

Style taneczne:


Disco dance – street dance show - choreografie oparte na technikach disco, hip hop, funky,
akrobatyka itp, z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów oraz tematu.



Hip hop - choreografie oparte na każdej technice streetowej w tym hip hop, new style, electric boogi,
locking, popping, jamajka hip hop, house, break dance, akrobatyka i inne. Możliwość użycia małych
rekwizytów.



Jazz - choreografie wykorzystujące technikę jazz, możliwość użycia małych rekwizytów.



Modern/współczesny - choreografie wykorzystujące technikę tańca współczesnego, modern,
możliwość użycia małych rekwizytów.



Show dance – inscenizacja taneczna – choreografie o określonym temacie oparte na technice balet,
jazz, modern, akrobatyka z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów.



Inne Formy choreografia w dowolnym stylu tanecznym z możliwością użycia dekoracji i rekwizytów.

Uczestnicy/style taneczne/ muzyka:
Soliści i duety - disco dance i hip hop - we wszystkich rundach muzyka organizatora, czas
prezentacji 1 minuta, w rundach eliminacyjnych zabronione używanie elementów akrobatycznych.

Mini formacje – zespół od 3-7 osób - disco dance, hip hop, jazz, modern/ współczesny, show
dance, inne formy. We wszystkich rundach muzyka własna na CD lub mini dysk (zaleca się
posiadanie nagrania zastępczego) , czas trwania choreografii – do 2 minut.
Formacje – zespół od 8 – 24 osób - disco dance, hip hop, jazz, modern/ współczesny, show dance,
inne formy. We wszystkich rundach muzyka własna na CD lub mini dysk (zaleca się posiadanie
nagrania zastępczego), czas trwania choreografii – od 2,30 – 4 minut.

Kategorie wiekowe:
Soliści i duety:
1. Do 7 lat
2. 8 - 9 lat
3. 10 - 11 lat
4. 12-13 lat
5. 14-15 lat
6. Powyżej 15 lat

Mini formacje i formacje:
1. Do 11 lat
2. 12 - 15 lat
3. Powyżej 15 lat

Komisja sędziowska:
Festiwal oceniać będzie komisja sędziowska złożona z 5 wysokiej klasy specjalistów, sędziów.

Nagrody:
Soliści i duety – medale za I, II, III miejsce oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Formacje i mini formacje - puchary dla każdej formacji i mini formacji, medale dla tancerzy i trenera za I, II,
III miejsce.
Dyplomy dla wszystkich uczestników festiwalu.

Na koniec festiwalu jury przyzna

Grand prix festiwalu dla najlepszego zespołu/klubu.

Program
8.00 – 13-00 rejestracja
8.00 - 9.45 próba parkietu
10.00 rozpoczęcie festiwalu
Blok I DISCO DANCE, JAZZ
10.15 disco dance solo / duety
11.15 mini formacje / formacje - disco/jazz
13.00 rozdanie nagród blok I
BLOK II HIP HOP, MODERN, SHOW DANCE, INNE FORMY
14.00 - hip hop solo / duety
15.30 - mini formacje / formacje hip hop, modern, show dance, inne formy
16.00 – rozdanie nagród soliści i duety hip hop
18.30 – rozdanie nagród mini formacje
19.00 zakończenie imprezy
Szczegółowy program festiwalu zostanie zamieszczony 16 marca 2015 na stronie mazowiafreestylecup.pl
oraz studiotanca.pl.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej według załączonego wzoru w terminie do 16
marca 2015 na adres e-mail rejestracja@mazoviafreestylecup.pl oraz aumenus@gmail.com. Zgłoszenie
powinno zawierać: nazwę zespołu, kontakt do trenera/opiekuna, dane tancerzy z rokiem urodzenia.
Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia po terminie.
Dokonanie opłaty startowej w wysokości:
Solo 25 zł, duet 45 zł, mini formacja 140 zł, formacja 300 zł.
Opłaty dokonujemy zbiorczo za wszystkich uczestników:
Uczniowski Klub Tańca Sportowego Enigma
231140 2004 0000 3450 8421 3625
W treści przelewu należy wpisać Festiwal - Mazovia Freestyle Cup oraz nazwę klubu i kategorie taneczne.

Postanowienia końcowe




Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania festiwalu.
Na prowadzenie reklamy i działalności gospodarczej (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę
organizatora.
Wymiary parkietu – minimum 12m x14 m.



Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a
także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
 Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w festiwalu na każdym etapie. W takim przypadku, jak
również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie podlega
zwrotowi.
 Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie
instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów.


Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i
fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów
wykonawców oraz producentów.



Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.



Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach.



Istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 15 zł zestaw. Zamówienia dokonujemy zbiorczo
za całą grupę na maila festiwal@mazoviafreestylecup.pl. Opłaty za obiady tylko na miejscu
gotówką.
Podczas turnieju działać będzie bufet, w którym będą dostępne napoje ciepłe i zimne, kanapki,
zapiekanki itp.




Bilety wstępu 12 zł, dzieci i młodzież 10 zł, dzieci do lat 7 wstęp wolny. Dla mieszkańców powiatu
Białobrzeskiego wstęp wolny.



Informacji
udzielamy
pod
numerem
telefonu
festiwal@mazoviafreestylecup.pl lub aumenus@gmail.com.

731717375.

Kontakt

mailowy

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych konfrontacji festiwalowych.

W imieniu organizatorów
Kierownik festiwalu
Grażyna Bajorek

