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REGULAMIN 

 

II Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Form Artystycznych 

„Agora’2018” 
 

 

Informacje: 

 Termin: 16.06.2017r. (sobota) godz.11
00

 

 Miejsce: Scena Parku Centralnego, ul. Emilii Plater 14 

 Organizator: Klub Tańca Sportowego „Power Dance”, Klub „Agora- SM Pojezierze” 

tel. 89 533 43 99, 601 080 176, 500 086 502 

 Współfinansowanie: przegląd jest współfinansowany przez Gminę Olsztyn. 

 

Założenia regulaminowe: 

1. Uczestnicy przeglądu: dzieci reprezentujące olsztyńskie przedszkola, szkoły  i instytucje 

kultury. 

 

2. Cele przeglądu: 

Odkrywanie i promocja utalentowanych dzieci. 

Integracja olsztyńskich instytucji edukacyjnych i kulturalnych. 

Kształtowanie młodego pokolenia poprzez stwarzanie możliwości występów publicznych i 

prezentacji umiejętności. 

 

3. Przegląd odbywa się w trzech grupach wiekowych: 

4-6 lat  

7-12 lat 

pow. 12 lat 

 

4. Przegląd odbyła się następujących kategoriach: 

 Taniec  

Uczestnicy prezentują układ taneczny do muzyki własnej na płycie CD. Czas trwania do 3 

minut. Prezentacja może być solowa, w parze, w zespole  lub w grupie.  

 

 Muzyka 

Wykonawcy prezentują utwór muzyczny grany na instrumentach lub jedną piosenkę. 

Dopuszcza się korzystanie z podkładu muzycznego w formie pół-playbacku na płycie CD. 

 

 Plastyka 

Tematyka prac: Niepodległość w oczach dzieci. Format pracy i technika dowolna, prace płaskie 

lub przestrzenne.  

Prace należy składać do dnia 8.06.2018r.  w biurze Klubu „Agora-SM Pojezierze” 

 ul. Żołnierska 45a, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00. Prace złożone  

po terminie nie będą brane pod uwagę. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę 

zgłoszenia ( wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu). 

Praca powinna być opisana na odwrocie: ( imię i nazwisko, wiek autora, placówka). 

 

 Interpretacje  

Uczestnicy prezentują jeden utwór (wiersz, proza) lub inscenizację. Preferowana tematyka 

związana ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

 

5. Zasady i kryteria oceny. 

Uczestników przeglądu ocenia Jury powołane przez organizatora. 
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Jury oceniać będzie przede wszystkim: prezentację tańca,  interpretację  utworu, walory 

wokalne, dobór repertuaru i ogólne wrażenia artystyczne. W przypadku konkursu 

plastycznego: oryginalne przedstawienie tematu, zastosowane techniki i formy plastyczne. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. 

  

6.  Zgłoszenia do dnia 8.06.2018: 

Uczestników zgłaszają: nauczyciele, instruktorzy lub rodzice poprzez złożenie karty zgłoszenie 

w biurze klubu „Agora-SM Pojezierze” lub wysłanie w formie elektronicznej na adres 

biuro@powerdance.olsztyn.pl. 

Karta zgłoszeń jest załącznikiem do regulaminu, jest  również dostępna również na stronie 

www.powerdance.olsztyn.pl. 

 

7. W przypadku zgłoszenia się małej ilości uczestników organizator ma prawo połączyć 

kategorie. 

8. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany miejsca imprezy (Klub Agora- SM Pojezierze ul. Żołnierska 45a). 

 

Dostarczenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 
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