
 

 
 
 
ORGANIZATOR:  Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku 
 

WSPÓŁORGANIZATOR:  ZSP nr 3 w Nisku 
   
TERMIN: 03.03.2023 (piątek), rozpoczęcie przeglądu – godz. 11.00  
(kolejność występów zostanie wysłana drogą mailową oraz opublikowana na stronie NCK „Sokół” do dn. 
28.02.23 r.). 
 

MIEJSCE:  
 Hala sportowa ZSP nr 3 w Nisku    
 37 – 400 Nisko, ul. Juliusza Słowackiego 10 
     
CEL IMPREZY: 

- integracja i animacja środowiska taneczno – sportowego, 
- popularyzacja tańca i sportu, jako środka kulturotwórczego oraz aktywnej formy 
wypoczynku, 
- stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów, 
- promowanie dziecięco-młodzieżowego tańca sportowego, 
- zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami tańca, 
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi 
zespołami taneczno-sportowymi. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• Przesłanie zgłoszenia wg wzoru na maila lub adres organizatora w terminie do 24.02.2023 

 

ADRES ORGANIZATORA: 
Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 
37-400 Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 9 
e-mail: zapasytaneczne@gmail.com  
 

• Każdy zespół należy zgłosić na oddzielnym formularzu. 
• Całość prezentacji nie może przekraczać 5 minut.  
• Dopuszcza się prezentację tylko 1 układu tanecznego w danej kategorii tanecznej. 
• Maksymalna liczba uczestników w zespole – do 25 osób. 
• W przeglądzie tanecznym nie mogą brać udziału „soliści” 
• Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania własnych nagrań wg podanych wymagań: 

płyta CD, pierwsze nagranie na płycie, w formacie wave lub mp3  
(nie ponosimy odpowiedzialności za źle zgrany plik). 

REGULAMIN 

XVI PRZEGLĄDU  
ZESPOŁÓW TAŃCA SPORTOWEGO 

„ZAPASY TANECZNE 2023” 
 

mailto:zapasytaneczne@gmail.com


 

 
UCZESTNICY: zespoły taneczne działające w szkołach, ośrodkach kultury, klubach, 
stowarzyszeniach i szkołach tańca (w przeglądzie NIE biorą udziału zespoły taneczne 
organizatora). 
 

 
KATEGORIE TANECZNO – SPORTOWE: 
1. Cheerleaderki 
2. Show dance (oparte na technice balet, jazz, modern)  
3. Inne formy tańca (disco dance, disco show, hip-hop) 
 
 

 
KATEGORIE WIEKOWE:  
1. I kategoria wiekowa: 9 - 12 lat 
2. II kategoria wiekowa: 13 – 18 lat   
 

(Dopuszcza się maksymalnie do 4 osób nie mieszczących się w granicach wieku). 
 

 
ZASADY I KRYTERIA OCENY: 
Uczestników oceniać będzie niezależne, profesjonalne jury powołane przez organizatorów 
imprezy. Jury dokona oceny prezentowanych programów oraz przyzna nagrody  
w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych. 
 

Kryteria oceny: 
1. Dobór kroków, elementów choreograficznych, charakterystycznych dla kategorii tanecznej. 
2. Dynamika, synchronizacja, technika wykonania i muzykalność zespołów. 
3. Dobór muzyki do choreografii. 
4. Stopień trudności wykonywanych ewolucji sportowych. 
5. Ogólny wyraz artystyczny. 
 

Decyzje i kwestie sporne rozstrzyga jury. Są one niepodważalne. 
 

 
NAGRODY: 
Jury przyzna I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych. 
Organizator zapewni statuetki i dyplomy oraz nagrody finansowe: 
I miejsce – 500 zł,  
II miejsce – 300 zł, 
III miejsce – 200 zł. 
 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
• Dojazd i ubezpieczenie uczestników zapewnia placówka delegująca. 
• Warunkiem udziału w konkursie jest uiszczenie akredytacji w wysokości 20 zł/os. 

na konto Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział 
w Nisku 34 9434 1025 2006 1603 9957 0001, z dopiskiem: „Zapasy taneczne 2023”. 

• Każdy zespół musi zgłosić się z opiekunem /instruktorem, który ponosi odpowiedzialność 
za członków zespołu. 

• Zespoły zobowiązane będą do przyjazdu w godzinie wyznaczonej przez Organizatora 
(godziny występów ustalone będą po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń).  

• Członków zespołu obowiązuje obuwie zmienne. 



• W przypadku, gdy zespół nie może stawić się na przeglądzie, opiekun zespołu zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować o tym organizatora. 

• Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w przeglądzie. 
• Organizator przewiduje słodki poczęstunek dla członków zespołów. 
• Uczestnictwo w przeglądzie jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestników wszystkich 

warunków niniejszego regulaminu, a także jest wyrażeniem przez nich zgody na: 
− publikację wizerunku uczestnika konkursu w Internecie, prasie, telewizji 
− przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników przeglądu  
   w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, danych placówki 

delegującej. 
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO). 

• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa związanych  
z epidemią SARS-CoV- 2. 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU. 
SPRAWY NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY. 

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Niżańskim Centrum Kultury 
„Sokół” - tel. 533 147 358 (Monika Jagiełło) lub stacjonarny: (15) 841 21 44.  
 


