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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TANECZNEGO (ONLINE)  
„ROZTAŃCZENI W CZTERECH ŚCIANACH  III” 

 
 

1. ORGANIZATOR: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

2. MIEJSCE: 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie online. 

3. TERMIN: 

Zgłoszenie razem z dołączonym oświadczeniem, kartą zgłoszenia i linkiem od pobrania 

materiału wideo, musi zostać przesłane do 17 marca 2023 do godziny 12:00. Konkurs 

będzie rozstrzygnięty w dniu 22 marca 2023. Organizator konkursu zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od organizatora w przypadku zbyt 

małej liczby zgłoszeń. 

4. CELE KONKURSU 

- Aktywizacja tancerzy z regionu i całej Polski. 

- Popularyzacja i rozpowszechnienie tańca, jako formy rozwoju sportowego i 
artystycznego. 

- Podtrzymywanie wrażliwości artystycznej u tancerzy. 

- Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

- Pielęgnowanie pasji do tańca wśród uczestników. 
 

5. UCZESTNICY: 

Konkurs skierowany jest do tancerzy (solistów i duetów) z całej Polski. Uczestnikiem 

może być każda osoba, która w terminie do 17.03.2023, do godziny 12:00 drogą e- 

mail prześle swoje zgłoszenie wraz z kartą zgłoszenia, załącznikami i potwierdzeniem 

wpłaty akredytacji w wysokości 10 zł od osoby (za każdą kategorię taneczną, w której 

zawodnik bierze udział). 

Organizator konkursu, może nie przyjąć zgłoszenia w przypadku gdy: 

1. Zgłoszenie jest niezgodne z podaną w opisie kategorią wiekową lub taneczną. 

2. Nie wpłynęła akredytacja za udział w konkursie. 

3. Zgłoszenie wpłynęło po ogłoszeniu osiągnięcia limitu zgłoszeń. 

4. Zgłoszenie wpłynęło po terminie. 
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6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

Do dnia 17 marca 2023 każdy uczestnik konkursu „Roztańczeni w czterech ścianach 

III”,  przesyła na adres e-mail: nglowala@oksir.eu swój filmik nagrany w zamkniętej 

przestrzeni. Niedozwolone jest używanie rzeczy zmieniających właściwości podłoża 

(trampoliny, materace, itp.) oraz rekwizytów. Niedopuszczalne są nagrania z innych 

zawodów czy występów publicznych. Nagrany film konkursowy, musi być wykonany z 

jednego ujęcia, bez cięć i montażu. Tancerz musi być widoczny w całości i dobrze 

oświetlony. Filmik powinien być nagrany w poziomie. Plik z filmem należy podpisać 

(imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa, kategoria taneczna) i przesłać za 

pomocą „WeTransfer”, a link do pobrania filmu wkleić w wiadomości e-mail wraz z 

załączoną i uzupełnioną kartą zgłoszenia. Dodatkowo warunkiem udziału w konkursie 

jest dołączenie podpisanego Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu praw autorskich 

– do pobrania na stronie www.oksir.eu. 

I ETAP KONKURSU: 

Przesłane filmy będą oceniane przez jury, które wytypuje po 3 najlepszych solistów i 

duety z każdej kategorii tanecznej i wiekowej. 22 marca, o godzinie 15:00 filmiki 

finalistów zostaną zamieszczone na stronie www.oksir.eu oraz udostępnione na 

www.fb.com/swiecieoksir. 

*Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych z uwagi na zbyt 

małą liczbę zgłoszeń w danej kategorii tanecznej lub przyznania tylko i wyłącznie 

wyróżnienia.  

II ETAP KONKURSU: 

22 marca od godziny 15:00-16:00 będzie można obejrzeć występy wszystkich 

finalistów (I, II, III miejsca) na profilu OKSiR. Sędziowie tego dnia o godzinie 16:00 

ogłoszą wyniki konkursu, które zostaną opublikowane na stronie oksir.eu oraz FanPage 

OKSiR. 

7. NAGRODY I DYPLOMY 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną przesłane drogą  

mailową. 

• Zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. 

• Nagrody zostaną dostarczone (Pocztą Polską lub kurierem) na adres podany przez 

uczestnika zawodów w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu. 

 

mailto:nglowala@oksir.eu
http://www.oksir.eu/
http://www.oksir.eu/
http://www.fb.com/swiecieoksir
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8. KATEGORIE WIEKOWE I TECHNIKI TAŃCA: 

• O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik uczestnika. 
 
 

SOLO HIP HOP (czas prezentacji do 1 minuty) 

- 9-11 lat (rocznik: 2014, 2013, 2012) 

- 12-15 lat (rocznik: 2011, 2010, 2009, 2008) 

- 16+ 
 

SOLO TANIEC WSPÓŁCZESNY (czas prezentacji do 1 minuty) 
 

- 9-11 lat (rocznik: 2014, 2013, 2012) 

- 12-15 lat (rocznik: 2011, 2010, 2009, 2008) 

- 16+ 

 
DUET STREET DANCE (czas prezentacji do 1 minuty) 
 

- 9-11 lat (rocznik: 2014, 2013, 2012) 

- 12-15 lat (rocznik: 2011, 2010, 2009, 2008) 

- 16+ 
 

DUET TANIEC WSPÓŁCZESNY (czas prezentacji do 1 minuty) 
 

- 9-11 lat (rocznik: 2014, 2013, 2012) 

- 12-15 lat (rocznik: 2011, 2010, 2009, 2008) 

- 16+ 
 
 

DANE DO PRZELEWU: 

Kwota akredytacji: 10 zł (od osoby) 

Nr konta OKSIR: 02 1160 2202 0000 0000 6089 9890 

W tytule przelewu należy wpisać: Akredytacja „Roztańczeni w czterech ścianach III” 

(+ imię i nazwisko uczestnika) 
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