
 

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA 

BABIMOST DANCE SHOW 

HIP HOP | HIP HOP SHOW 

 

REGULAMIN 

 

 

28 kwiecień 2018 - Babimost 

 

Organizator: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 

 

Współorganizator: 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście 

 

Miejsce imprezy: 

Centrum Sportu  Rekreacji 

 hala Olimpia  

ul. Żwirki i Wigury 10A, 66-110 Babimost 

 



Cel imprezy: 

 Popularyzacja tańca, 

 stworzenie możliwości spotkania się zespołów tanecznych 

i zaprezentowania ich dorobku artystycznego, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzie-

żowymi zespołami tanecznymi pomiędzy instruktorami, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośrednie 

kontakty z tańcem i muzyką, 

 pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

 promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej, 

 rozwijanie talentów estradowych, 

 popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych. 

 

Uczestnicy: 

 Dziecięce i młodzieżowe zespoły działające w szkołach, domach kultury  

i innych placówkach. 

 

Komisja sędziowska, ocena: 

 W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi trzech licencjonowanych sędziów. 

 Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór 

repertuaru, choreografię, technikę wykonania, charakter tańca, dobór  

i estetykę kostiumów- makijażu, ogólny wyraz artystyczny, wartości 

wychowawcze (przesłanie), dobór podkładu muzycznego, widowiskowość. 

 Skład komisji sędziowskiej ustala wyłącznie organizator według ustalonych 

przez siebie kryteriów. 

 We wszystkich kategoriach obowiązuje niejawna ocena jury. 

Nagrody: 

 Grupy II i I liga – puchary(I, II, III miejsce) i dyplomy dla finalistów. 

 Grand Prix 

 Nagroda specjalna 



 Dyplom uczestnictwa dla wszystkich klubów. 

 

Dyscypliny taneczne: 

 Hip Hop. 

 Hip Hop Show. 

 

Kategorie wiekowe: 

 II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne (z max. dwu letnim stażem). 

Nie ma podziału na dyscypliny taneczne. Prezentacje do 3 min. 

 I liga – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ogólnopolskich festiwali 

i turniejów). Podział na dyscypliny. Prezentacje do 4 min. 

 

II LIGA 

Grupy/Teams (3-7 osób) 

Formacje/Crew (8 i więcej osób) 

 

 

I LIGA 

Grupy/Teams (3-7 osób) 

Formacje/Crew (8 i więcej osób) 

HIP HOP | HIP HOP SHOW HIP HOP 
HIP HOP 
SHOW 

 
5-6 lat 

(2013-2012) 

 
7-9 lat 

(2011-2009) 

 
10-12 lat 

(2008-2006) 

 

 
5-6 lat 

(2013-2012) 

 
7-9 lat 

(2011-2009) 

 
10-12 lat 

(2008-2006) 

 
13-15 lat 

(2005-2003) 

 
16 lat i starsi 
(2002 i starsi) 

 

 
5-6 lat 

(2013-2012) 

 
7-9 lat 

(2011-2009) 

 
10-12 lat 

(2008-2006) 

 
13-15 lat 

(2005-2003) 

 
16 lat i starsi 
(2002 i starsi) 

 

 

 

 



1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje 90% zgłoszonego zespołu. 

2. W każdej kategorii ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Przekroczenie czasu przez zespół w danej kategorii tanecznej może wiązać 

się z dyskwalifikacją zespołu przerwaniem występu. 

 

Uwaga! W przypadku mniejszej ilości niż 3 zespoły w danej dyscyplinie organizator 

zastrzega sobie prawo do połączenia dyscyplin: Hip Hop, Hip Hop Show. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Dokonanie zgłoszenia na adres e-mail festiwaltancababimost@gmail.com,  

w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018r. 

 Wniesienie opłaty startowej na konto organizatora do dnia 1 marca: 

 

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury 

Adres: ul. Gagarina 21, 

 66-110 Babimost 

 

Nr konta: 

61 9660 0007 2600 2684 0200 0001 

Tytuł: Festiwal tańca opłata za (nazwa zespołu + ilość uczestników) 

 

 Potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w Biurze Organizacyjnym 

(okazanie dowodu wniesionej opłaty na podane konto organizatora). 

 Nie ma możliwości wzniesienia opłaty za występ przy rejestracji. 

 Opłata raz uiszczona nie polega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że 

zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i nagrywania 

zespołów i udostępniania przez GOK Babimost. 

 

Opłaty startowe: 

 25 zł od osoby w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga 

(Grupy/Team). 
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 20 zł od osoby w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga 

(Formacja/Crew). 

 15 zł od osoby za każdy następny start w zespole II i I lidze (Grupa/Team, 

Formacja/Crew). 

 Od opłaty startowej zwolnione są zespoły organizatora i koordynatora. 

 

UWAGA! 01.03.2018r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym 

terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku 

przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie. 

 

Muzyka: 

 Podkłady muzyczne prosimy wysłać na adres festiwalbabimst@gmail.com do 

23.04.2018r 

 w tytule: 28.04 - nazwa zespołu + dyscyplina + kategoria 

 

Ramowy Plan Zawodów: 

08:30 – Rejestracja klubów 

08:30 – Próby parkietu 

09:30 – Rozpoczęcie turnieju 

BLOK I (II liga) 

Zakończenie BLOKU I – Wręczenie nagród 

BLOK II ( I liga) 

Hip Hop 

Hip Hop Show 

Zakończenie BLOKU II – Wręczenie nagród 
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Informacje dodatkowe: 

 Na festiwalu obowiązują przepisy ustalone wyłącznie przez organizatora. 

 Na Festiwalu nie mają zastosowania przepisy jakichkolwiek innych instytucji, 

stowarzyszeń i organizacji. 

 We wszystkich kategoriach obowiązuje niejawna ocena jury. 

 Instytucja lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników na Festiwal 

Tańca  winny ubezpieczyć ich na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje i zdarzenia 

losowe podczas Festiwalu. 

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu. 

 Koszt przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

w szatniach. 

 Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie  

z przepisami Ministra Edukacji Narodowej). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zwłaszcza  

w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.  

 Organizator zastrzega sobie prawo łączenia bądź odwołania kategorii 

wiekowych i tanecznych. 

 Szczegółowy program turnieju ogłoszony będzie po zamknięciu list 

startowych. 

 Sprawy merytoryczne nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny. 

 Sporne sprawy organizacyjne nieujęte w regulaminie Festiwalu rozstrzyga 

kierownik Festiwalu. 

 Zespoły, które korzystają z rekwizytów w swojej choreografii muszą je 

zabezpieczyć. Sprzęt, który mógłby zarysować podłogę nie może być 

użyty przez zgłoszoną grupę. Choreografia nie będzie dopuszczona 

przez organizatora. 

 Karty zgłoszenia obowiązują od momentu umieszczenia Regulaminu wraz  

z załącznikami na stronie GOK BABIMOST (www.gokbabimost.pl). 

 

 



Wszystkie pytania proszę kierować do pani Aleksandry Rogińskiej – kierownik Festiwalu: 

nr tel.: 500-070-469 

e-mail: a_roginska@wp.pl 

 

 

  


