
 

 

 

 

REGULAMIN 

 I. CELE FESTIWALU 

1. Popularyzacja zespołowych form tanecznych  

2. Wymiana pomysłów i doświadczeń  

3. Konfrontacja dorobku artystycznego 

4. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego  

5. Integracja środowisk UTW  

II. TERMIN I MIEJSCE 

9 listopada 2019 Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl., ul. ks. płk. W. Kubsza 

17. 

III. BIURO ORGANIZACYJNE Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. 26  marca 66, 44-

300 Wodzisław Śląski tel. kom.: 501 578  854e-mail: krystynazb@poczta.onet.pl 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Na adres organizatora listownie, bądź drogą mailową należy przesłać kartę zgłoszenia wg 

wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019r.  

W dniu festiwalu uiścić opłatę akredytacyjną (wpisowe) w wysokości 5zł za każdego 

uczestnika, który występuje.  

V. UCZESTNICY 

Zespoły działające w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych organizacji 

senioralnych. 

VI. PRZEPISY OGÓLNE 

1. Każdy zespół prezentuje tylko jeden układ taneczny, który nie może przekraczać 5 

minut. Uwaga! Prezentacja zespołów odbywa się przy białym świetle. (wymiary sceny 9,5 m 

szer. x 7,5 m gł. + proscenium 2 m gł.).  

2. Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań muzycznych dobrej jakości na płycie 

CD wraz opisem (nazwa zespołu, nr utworu, warto mieć w dwóch egzemplarzach dla 

bezpieczeństwa) lub na adres e-mail: kontakt@dancefloorkings.pl 
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3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby startujących zespołów. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W przypadku dużej liczby uczestników należy dostosować się do harmonogramu 

korzystania z garderób (wejście zespołu do garderoby na 40 minut przed występem)  

6. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

Organizator  zapewnia poczęstunek  dla uczestników. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w garderobie.  

8. Organizator zapewnia bufet kawowy oraz wodę dla uczestników.  

9. Zespoły wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie przez organizatorów i telewizję 

oraz wykorzystanie tych materiałów w celach promocyjnych imprezy.  

10. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu będą udzielane pod num erem 501 578 854. 

11. Festiwal nie ma charakteru konkursowego. 

12. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.  

ORGANIZATORZY: 

Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku Wodzisławskie Centrum Kultury 

Szkoła Tańca „Dance Floor Kings" 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY 

Festiwal rozpocznie się od godziny 11. Jego program oraz przebieg będzie zależny od ilości 

zgłoszonych zespołów i zostanie podany na stronach internetowych organizatorów (WUTW 

Wodzisław Śląski i Wodzisławskie Centrum Kultury) oraz przesłany na adresy e -mail podane 

na kartach zgłoszeniowych w terminie do 4 listopada 2019r.  


