Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skawinie

32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17 tel./fax/: 12 -276–35–77
www.zso.pl.pl e-mail: poczta@zso.pl.pl ; sekretariat@zso.pl.pl

ZAPROSZENIE
do wzięcia udziału w

XIV POWIATOWYCH MISTRZOSTWACH SZKÓŁ
W NOWOCZESNYCH FORMACH TANECZNYCH
pod patronatem

Starosty Krakowskiego
ORGANIZATOR
• Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie
WSPÓŁORGANIZATOR
• Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 18 maja 2018r. w godzinach 9.00-10.30
Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17
ZGŁOSZENIA
• szkoły podstawowe (klasy siódme, klasy gimnazjalne - tradycyjną pocztą, faksem, mailem bądź
telefonicznie (dane teleadresowe w nagłówku)
• szkoły ponadgimnazjalne-rejestracja jak wyżej
• zgłoszenie udziału w mistrzostwach należy kierować w nieprzekraczalnym terminie do
11 maja 2018r. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem mistrzostw należy dostarczyć
listę uczestników celem potwierdzenia udziału w imprezie.
CELE MISTRZOSTW
• konfrontacja dorobku artystycznego młodzieżowych zespołów tanecznych
• popularyzacja zespołowych form tanecznych
• wymiana pomysłów i doświadczeń
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej
• odkrywanie talentów taneczno - choreograficznych
• integracja gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środowiska
HARMONOGRAM IMPREZY
8:45-8:55 - odprawa trenerów, losowanie kolejności startowej
9:00 - uroczyste rozpoczęcie turnieju - powitanie zebranych przez Dyrektora szkoły, przedstawienie
członków jury, zasad sędziowania i przepisów
9:10-9:20 - pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu duetu dziewcząt działających przy CKiS w
Skawinie, występ wokalny i pokaz tańca współczesnego w wykonaniu uczennic naszego liceum
9:20-9:35 - prezentacja układów choreograficznych przez zespoły szkół podstawowych ( klasy
siódme, klasy gimnazjalne) według losowania
9:35-9:45– występ wokalny oraz występ grupy cheerleaders „Galaxy Cheer”
9:45-10:00 - prezentacja układów choreograficznych przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych
według losowania
10:00 -10:10 - przerwa
W przerwie podczas obrad jury – pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu duetu dziewcząt
działających przy CKiS w Skawinie, lekcja zumby z instruktorem PLATINIUM
10:10-10:20 - ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów, dyplomów i nagród
10:20-10:30 - występ na bis zwycięskich zespołów w poszczególnych kategoriach
10:30 - zakończenie i podsumowanie imprezy przez Dyrektora liceum

KATEGORIE WIEKOWE
• zespoły działające w szkołach podstawowych (klasy siódme, klasy gimnazjalne) prowadzone przez
gminę Skawina
• zespoły działające w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego
ZASADY OCENIANIA
• opracowanie choreograficzne ( kompozycję, kreatywność prezentowanych ruchów).
• dobór muzyki i interpretacja ( spójność rytmu i stylu ruchów interpretujących strukturę i
nastrój podkładu muzycznego).
• estetyka i dobór strojów.
• wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu.

NAGRODY
Trzy pierwsze zespoły otrzymują:
I miejsce Puchar Starosty Krakowskiego, sprzęt fitness
II-III miejsce Statuetki fitness, sprzęt sportowy
Ponadto wszystkie grupy otrzymują od organizatora imprezy pamiątkowe dyplomy,
butony oraz kosmetyki!
PRZEPISY OGÓLNE
• zespół winien przedstawić 1 układ taneczny o łącznym czasie trwania 2 – 4minut
• uczestnicy prezentują różne formy tańca nowoczesnego (jazz, hip-hop, funky, taniec współczesny
itd.)
• dopuszcza się użycia rekwizytów wzbogacających układ taneczny
• szkoła może wystawić dwie drużyny taneczne
• zespół reprezentuje grupa składająca się z dowolnej liczby osób
• zespół posiada własne nagranie na płycie CD

Ze sportowym pozdrowieniem – Katarzyna Ścibor,
koordynator Mistrzostw

PATRONI MEDIALNI

