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XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZESPOŁÓW TANECZNYCH 

„O LAUR RZECHA” 

 

I. Cel imprezy: 

 Prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych 

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni 

kontakt z tańcem i muzyką 

 Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi  

i młodzieżowymi zespołami artystycznymi 

 Popularyzacja zespołowych form tanecznych ich walorów artystycznych  

i wychowawczych 

 

II. Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR” 

 Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie 

Przy wsparciu finansowym: Prezydenta Miasta Rzeszowa 

 

III. Uczestnicy: 

Zespoły taneczne prezentujące wszystkie formy tańca - wyłączając taniec ludowy 

działające przy placówkach oświaty i kultury w kraju i za granicą 

 Kategorie wiekowe: 

 7 - 11 lat 

 12 – 15 lat 

 16 – 24 lat 

Dopuszcza się 4 osoby niespełniające kryterium wieku. 

 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu. 

 Grupa występująca na scenie nie może liczyć więcej niż 24 tancerzy (nie dotyczy 

kat. produkcja) 

 W części konkursowej nie biorą udziału zespoły z Młodzieżowego Domu 

Kultury w Rzeszowie   

 

IV. Program: 

Zespoły przedstawiają jeden układ taneczny do 5 minut. Produkcje  5-8 minut 

 

V. Termin, miejsce i przebieg imprezy 
VI. 27 października 2021r.- , prezentacja dorobku artystycznego zespołów 

zagranicznych, dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich szkół w sali widowiskowej 

Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie 

28 października 2021 – Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego,  

ul. Szopena 30, w Rzeszowie – przyjazd zespołów, prezentacje konkursowe, 

Koncert Galowy z udziałem zespołów z MDK, wręczenie nagród. 

Szczegółowy program otrzymają zespoły zakwalifikowane do festiwalu.  

 

VII. Zasady uczestnictwa: 

Zespoły zainteresowane uczestnictwem w festiwalu przesyłają wypełnioną komputerowo 

kartę zgłoszenia wraz z linkiem z nagranym programem (opis e-maila: nazwa zespołu, 

kategoria tańca, tytuł i czas trwania układu). Informacje o zespole i dwa zdjęcia ( o pojem. 

max 2 MB), które zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych festiwalu prosimy 

przesłać pocztą e-mail. Termin nadsyłania płyt/linków do  4 października 2021r.  na 

adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 35-506 Rzeszów,  

ul. Osmeckiego 51, e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl 

Komisja kwalifikacyjna po obejrzeniu nadesłanych nagrań zdecyduje o udziale zespołów  

w festiwalu. Zespoły zakwalifikowane otrzymają pisemne powiadomienie do  

11 października 2021r. 

 

VIII. Ocena i nagrody: 

Komisja artystyczna przyzna zespołom nagrody i dyplomy za szczególne dokonania 

artystyczne. 

Zespoły oceniane będą według kategorii wiekowych i tanecznych oraz następujących 

kryteriów: 

 opracowanie choreograficzne 

 technika wykonania 

 dobór i estetyka kostiumów 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

IX. Sprawy organizacyjne 

 E-mail zawierający link do prezentacji i zdjęć powinien być dokładnie opisany i 

ma przedstawiać prezentację zgłaszana do konkursu. 

 W związku z możliwymi obostrzeniami co do organizacji imprez, rozważane 

jest przeprowadzenie Festiwalu w formie online, o czym będziemy 

informować. 

 Instytucje zgłaszające zespół ubezpieczają jego członków na przejazd, pobyt oraz 

pokrywają koszty transportu, a także zabezpieczają zgodną z przepisami liczbę 

opiekunów. 

 Koszt akredytacji od każdego uczestnika wynosi 40 zł (dotyczy tancerzy). 

 Będzie istniała możliwość zamówienia posiłków (obiad i kolacja). Szczegółowe 

informacje zostaną przesłane zespołom zakwalifikowanym.  

 

Akredytację prosimy wpłacić do dnia 20.10.2021r. na konto (potwierdzenie 

wpłaty prosimy przesłać faxem  lub e-mailem): 

Fax: 17 748 38 91 lub 17 748 36 00 

e-mail: organizacja@mdk.erzeszow.pl;  
 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR” 

ING Bank Śląski: 661050 1562 1000 0023 0505 4401 

mailto:organizacja@mdk.erzeszow.pl

