
 

 

 

 

Rzeszowski Dom Kultury zaprasza do udziału 

w 

KONKURSIE „RZESZÓW OF SENIOR DANCE” 

 

 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a 35 – 231 Rzeszów. 

 Konkurs organizowany jest w ramach programu „Senior w Mieście”, realizowanego 

             przez Gminę Miasto Rzeszów. 

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

22 września 2019 r. (niedziela) godz. 10.00 

Rzeszowski Dom Kultury filia Biała, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164,  35-304 Rzeszów 

III. ZAŁOŻENIA I CELE KONKURSU 

1. Zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów: grup, solistów i duetów. 

2. Stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej. 

3. Inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej. 

4. Oddziaływanie na szersze kręgi społeczne, poprzez upowszechnianie właściwych 

wzorów spędzania wolnego czasu. 

5. Propagowanie różnorodnych form tanecznych. 

IV. UCZESTNICY 

1. Konkurs skierowany jest do Twórczych Seniorów - solistów, duetów, zespołów  

z ośrodków kultury, klubów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych ośrodków 

edukacji tanecznej.  

2. Konkurs nie dotyczy instruktorów i nauczycieli tańca. 

3. Kategoria wiekowa 50+ 

V. KATEGORIE TANECZNE I CZAS PREZENTACJI 

1. Taniec nowoczesny: 

• zespół – czas prezentacji do 5 min. 

• solo – czas prezentacji do 3 min. 



2. Taniec ludowy 

• duet – czas prezentacji do 5 min. 

• zespół – czas prezentacji do 10 min. 

3. Taniec towarzyski: 

• zespół – czas prezentacji do 5 min. 

• duet – czas prezentacji do 3 min. 

Żaden z uczestników nie może zaprezentować się na parkiecie więcej niż jeden raz  

w wybranej kategorii tanecznej. Natomiast dozwolona jest dowolna ilość startów  

w różnych stylach tanecznych. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Do dnia 6 września 2019 r.: 

• na adres: anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl należy przesłać karty zgłoszenia, 

stanowiące integralną część regulaminu (oddzielnie dla każdej kategorii  

i prezentacji) oraz muzyki do prezentacji w formacie MP3, 

• osobiście w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury przy ul. Staromiejskiej 43 a, 

35 – 231 Rzeszów, II piętro, pokój nr 301. 

2. Organizator wyśle potwierdzenie zgłoszenia. 

3. Przy kwalifikacji do Konkursu w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę 

kolejność nadsyłania zgłoszeń i prawidłowo wypełnione karty. 
4. Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener/choreograf/przedstawiciel Uczestnika. 

VII. JURY 

1. Jury Konkursu powołane zostanie przez Organizatora. 

2. Jury ocenia prezentacje niejawnie. 

3. Decyzja Jury o wyborze najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje  

od niej odwołanie. 

4. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi walorami: 

• opracowanie choreograficzne, 

• zgodność choreografii ze stylem danej kategorii tanecznej, 

• dobór muzyki, 

• stopień trudności i poprawność wykonywanych elementów, 

• estetyka kostiumu, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

VIII. NAGRODY 

Przyznana zostanie nagroda GRAND PRIX Konkursu, a zwycięzcy w każdej kategorii 

otrzymają medale, puchary oraz dyplomy. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne,  

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania Konkursu. 
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3. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie imprezy. 

4. Wymiary sceny  5,5 m x 7m. 

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobie oraz  

na terenie budynku.  

6. Organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia. 

7. Koszty przejazdu i pobytu pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie. 

8. Ubezpieczenia Uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca. 

9. Dla publiczności wstęp jest bezpłatny. 

10. Kolejność występów określa Organizator i będzie ogłoszona do dnia 10 września 2019 r. 

na stronie Organizatora www.rdk.rzeszow.pl  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych. 

12. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie związane z Konkursem rozstrzyga 

Organizator. 

 

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – zdjęcia oraz 

nagrania video, wykonanego podczas Konkursu i przenosi na Organizatora  

w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa  

do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem video. 

Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia  

do udziału w Konkursu. 

2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału w Konkursie przez Uczestnika Organizator 

nabywa całość autorskich praw majątkowych Uczestnika  

do wizerunku – zdjęcia oraz nagrania video na następujących polach eksploatacji: 

• publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

• równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową  

lub telewizyjną. 
 

 

Biuro Organizatora 

Rzeszowski Dom Kultury 

ul. Staromiejska 43 a, Rzeszów 35 – 231, tel.: 17 748 39 56 

Koordynator: Anna Laaroussi 

tel.: 515 409 232, e-mail: anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl 

 

 

 

http://www.rdk.rzeszow.pl/
mailto:anna.laaroussi@rdk.rzeszow.pl

