
KATEGORIE TANECZNE 

 widowisko taneczne do 10 minut (zespół przedstawia wybrany temat w formie fabuły przy użyciu 

różnych technik tanecznych, np. fragment przedstawienia, taniec mający formę opowieści) 

 taniec nowoczesny do 4 minut 

 inne propozycje taneczne do 4 minut 

Jury może przerwać występ o ile prezentacja przekroczy limit czasowy 
 

KATEGORIE WIEKOWE 

 7 - 11 lat 

 12 - 15 lat 

 powyżej 15 lat  

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości dzieci z danej grupy 
 

CEL IMPREZY  

 możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami 

tanecznymi 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką  

 zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością form tanecznych  

 wspólna zabawa i nawiązanie przyjaźni  
 

ZASADY UCZESTNICTWA  

 w imprezie mogą wziąć udział zespoły różnych form tanecznych (z wyłączeniem zespołów ludowych) 

działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca 

 każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu 

 każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii tanecznej i wiekowej 
 

ZGŁOSZENIA i KARTY INFORMACYJNE  

(wg załączonego wzoru) prosimy przesłać do 3 czerwca 2015 roku na adres organizatora:  

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno 

tel. 13 43 218 98, fax: 13 43 215 71, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl 
 

KOSZT AKREDYTACJI  

15 zł od uczestnika - zgodnie z ilością zgłoszonych osób należy wpłacić do 15 czerwca 2015 r. na konto 

organizatora (z dopiskiem Intermedium):  

Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie, nr: 38 1240 2311 1111 0010 6149 9002 

Terminowa wpłata akredytacji jest warunkiem umieszczenia zespołu w programie 
 

OCENA I NAGRODY  

 powołane przez organizatora jury (składające się przede wszystkim z osób pracujących z amatorskimi 

zespołami tanecznymi) będzie brać pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, dobór 

muzyki, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, dobór kostiumu i rekwizytów, wartości 

wychowawcze, stopień trudności wykonywanych elementów, ogólny wyraz artystyczny 

 jury spośród zgłoszonych zespołów typuje zespoły do Koncertu Galowego 

 jury po obejrzeniu prezentacji w Koncercie Galowym może przyznać w każdej kategorii wiekowej 

nagrody finansowe I, II, III stopnia 

 wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki 

PROGRAM (może ulec zmianie!) 

 09.00 - 13.00 - prezentacje zespołów 

 13.00 - 13.30 - przerwa 

 13.30 - 16.30 - prezentacje zespołów 

 17.00 - ogłoszenie kwalifikacji do Koncertu Galowego 

 18.00 - 19.30 - Koncert Galowy - ogłoszenie wyników 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora 

danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. 

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, 

miejscowości, nazwy zespołu i instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji 

i sprawozdawczości festiwalu szczególnie w stosunku do wyróżnionych zespołów i osób. 

 organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz 

publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych 

związanych z organizowanym festiwalem. 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 miejsce prezentacji: sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1,             

38 - 400 Krosno (wymiary sceny: 12 x 15 m) 

 wszystkie zespoły występują przy jednakowym, białym oświetleniu (wyjątek stanowią zespoły 

prezentujące się w kategorii widowisko taneczne, które mogą przesłać wraz ze zgłoszeniem 

szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia sceny) 

 zespoły występujące w Koncercie Galowym mogą korzystać z podstawowych modyfikacji oświetlenia 

sceny stosownie do możliwości technicznych RCKP 

 RCKP dysponuje dużą ilością garderób i szatni. Każdy zespół będzie miał udostępnione pomieszczenie 

do przebrania wystarczająco dużo wcześniej i bez pośpiechu będzie mógł je opuścić. Organizator nie 

odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach i na korytarzu 

 zespoły zakwalifikowane do udziału w Koncercie Galowym prezentują układ taneczny z eliminacji 

 w czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, 

dymów oraz własnych aparatów oświetleniowych 

 organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Płyta CD audio z materiałem muzycznym (w dobrym 

stanie!) powinna być dokładnie opisana i dostarczona bezpośrednio przed występem do akustyka 

którego stanowisko umiejscowione jest w centralnej części widowni 

 każdy zespół powinien mieć opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach 

oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego zespołu. 

Zespoły muszą być ubezpieczone przez instytucje zgłaszające na czas przejazdu i pobytu 

 lista zespołów zgłoszonych do udziału będzie umieszczona 17 czerwca 2015 roku na stronie 

internetowej www.rckp.krosno.pl  

 w trakcie imprezy będzie czynny bufet. Organizator nie pośredniczy w zamawianiu obiadów 

i wyżywienia w dniu imprezy. Zachęcamy do skorzystania z pobliskiej stołówki szkolnej (Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Magurów 1, niezbędna wcześniejsza rezerwacja - tel. 606 929 840) 



 organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Poniżej podajemy telefony kontaktowe do 

internatów i miejsc noclegowych z przystępnymi cenami, w których można bezpośrednio zamówić 

noclegi:  
  

Zespół Placówek Oświatowych 

ul. Bohaterów Westerplatte 20 a, tel. 13 43 217 83 

I Liceum Ogólnokształcące 

ul. Piotra Skargi 2, tel. 13 43 204 50  

Hala Sportowa MOSiR 

ul. Bursaki 29, tel. 13 43 680 03 

Hotel Śnieżka 

ul. Lewakowskiego 22, tel. 13 43 234 49 

Zajazd Wodnik 

ul. Bieszczadzka 65, tel. 13 43 661 87 

Hotel Twist 

ul. Pużaka 37, tel. 13 43 623 89 

Miły Hotelik 

ul. Kletówki 14, tel. 606 779 657 

Hotel Elwit 

ul. Zręcińska 82, tel. 13 43 236 04 
 

W przypadku problemów z noclegiem prosimy o kontakt.  

 

Krosno  - malownicze miasto w południowo-wschodniej Polsce, jedno z najpiękniejszych miast Podkarpacia -

urzeka nie tylko walorami krajobrazowymi Beskidu Niskiego, ale także pięknem średniowiecznych kościołów 

i zabytkowych kamieniczek z piwnicami przedprożnymi i charakterystycznymi podcieniami.  

 

Krosno jest największym w Polsce ośrodkiem przemysłu szklarskiego. W mieście i okolicy funkcjonuje kilkadziesiąt 

firm zajmujących się produkcją i zdobieniem wyrobów szkła ozdobnego, użytkowego i gospodarczego. W czerwcu  

2012 r. odbyła się uroczystość lokacji „Krosna - Miasta Szkła”.  W tym roku rozpoczęło również działalność Centrum 

Dziedzictwa Szkła, gdzie można poznać szklane dziedzictwo miasta i regionu w oryginalny i niecodzienny sposób. 

Bogate tradycje wytwarzania szkła rozsławiły miasto i sprawiły, że jako Miasto Szkła jest obecnie znane w Polsce i na 

całym świecie.   
 

Krosno to również miejsce narodzin światowego przemysłu naftowego. W Bóbrce (14 km od Krosna) otwarto 

w 1854 r. pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, a obecnie mieści się tam Skansen i Muzeum Przemysłu 

Naftowego. W Muzeum Podkarpackim obejrzeć można największą w Europie kolekcję lamp naftowych.  
 

Nieopodal Krosna, w miejscowości Odrzykoń, znajdują się ruiny zamku „Kamieniec”, w którym Aleksander Fredro 

osadził akcję „Zemsty”, a z góry zamkowej widać malownicze skały - ostańce, zwane „Prządkami”. 
 

W mieście organizowanych jest kilkanaście cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym: Karpackie Klimaty, Krośnieńskie Spotkania Teatralne, Jarmark Krośnieński, Galicja 

Blues Festiwal, Świet(l)ne Miasto. Co roku organizowane są międzynarodowe turnieje siatkówki i koszykówki, 

Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe, i wiele innych wydarzeń które czyni nasze miasto wyjątkowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie jest organizatorem 

lub współorganizatorem wielu imprez tanecznych. Od 27 lat w naszym 

mieście organizowane są dwa duże przeglądy zespołów tanecznych: 

„Mikołajkowe Spotkania Taneczne” i Kaczucha”. Pierwszy obejmuje 

wszystkie kategorie wiekowe, drugi skierowany jest do dzieci ze szkół 

podstawowych. 
 

29 lat temu, po raz pierwszy zagościł w Krośnie taniec towarzyski 

w formie ogólnopolskiej imprezy z udziałem par zagranicznych. Od tego 

czasu Dom Kultury był organizatorem wielu turniejów tańca towarzyskiego, 

m.in. Mistrzostw Polski Południowej i Mistrzostw Polski klasy A i B. W tym 

roku, już po raz XIV odbędą się Krośnieńskie Dni Tańca promujące szeroko 

pojmowany taniec współczesny. W 2011 r. Ogólnopolski Festiwal Tańca 

„Intermedium” dołączył do tych działań. 
 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza dysponuje doskonałą bazą 

techniczną do organizacji dużych imprez. Przestronna scena sprzyja 

prezentacjom zespołów, a sala widowiskowa z 630 miejscami umożliwia 

komfortowy odbiór. W pięknych hallach eksponowana jest twórczość 

plastyczna i fotograficzna. 

 


