
Regulamin Festiwalu Współczesna Scena Tańca

1. Organizatorem konkursu jest Chorzowskie Centrum Kultury

2. Konkurs odbywać się będzie dwutorowo:

- część I skierowana do zawodowych i niezawodowych grup tanecznych, zajmujących się 
techniką tańca współczesnego, modern-jazzu i szeroko pojętym teatrem tańca.

- część II „Taniec w kadrze” skierowany do młodych twórców filmowych. 

3. Cele: 

 Promowanie coraz liczniejszej działalności grup tanecznych zajmujących się tańcem 
współczesnym. 

 Promowanie kreatywności i emocjonalności płynącej z przekazu tanecznego. 
Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych, 
repertuarowych, kreatywności i emocjonalności płynącej z przekazu tanecznego.

 Ukazanie sceny jako miejsca, które zarówno dla tancerzy jak i widzów będzie 
miejscem szeroko pojmowanego teatru tańca jako pięknej i trudnej formy sztuki. 

 Inspiracja do powstawania realizacji filmowych, alternatywnych do dzisiejszej 
komercjalizacji sceny teatralnej coraz częściej pokazywanej w mediach. 

 Spopularyzowanie teatru tańca w naszym regionie i zwrócenie uwagi widza na tę 
piękną i jakże trudną formę sztuki jaką jest taniec.

 Termin i miejsce konkursu: 7 czerwca – 14 czerwca 2018 roku 
Chorzowskie Centrum Kultury ul. Henryka Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów

Wymagania Konkursowe dla GRUP TANECZNYCH:

1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. 
I. W pierwszym etapie, który potrwa do końca kwietnia, zbierane są formularze 
zgłoszeniowe. Następnie do 15 maja komisja wybierze zespoły na podstawie 
nadesłanych filmów - 12 przedstawień, które przejdą do etapu drugiego.

II. Etap drugi to prezentacja spektakli na scenie ChCK w terminie od 7 czerwca do 13 
czerwca. Spektakle będą oceniane przez jury. Przyznana zostanie także nagroda 
publiczności przez głosy widzów.

III. 14.06.2018 r. odbędzie się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

2. Konkurs jest imprezą otwartą do zawodowych i niezawodowych grup tanecznych. Nie 
posiada ograniczeń wiekowych.



3. Zgłoszenia należy nadsyłać od listopada 2017 do końca kwietnia 2018r.

4. Spektakle będą wstępnie kwalifikowane do udziału w festiwalu, na podstawie nadesłanego
mailem filmu, a weryfikować je będzie dyrektor ChCK Tomasz Ignalski oraz koordynator 
Urszula Kamysz – Zawadzka.

5. Do pierwszego etapu należy przesłać zdjęcia ze spektaklu i nagranie w formacie mp4 
wysłane za pomocą wetransfer (lub innego narzędzia przesyłania dużych plików) lub 
bezpośredniego linka do nagrania prywatnego umieszczonego na portalu YouTube z całego 
spektaklu lub co najmniej piętnastominutowego fragmentu.

6. Zespoły zakwalifikowane do drugiego etapu zobowiązane są dostarczyć w dniu 
przesłuchania podkłady muzyczne opisane (zespół, choreografia) na nośniku CD w formacie 
mp3.

7. Drugi Etap konkursu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof Stasiak – twórca oraz 
producent filmowy , Dominika Koj - tancerka i pedagog Państwowej Szkoły Baletowej w 
Bytomiu oraz Henryka Wach- Malicka dziennikarka i recenzentka kulturalna Dziennika 
Zachodniego.

8. Kolejność prezentacji spektakli w poszczególnych dniach ustala organizator.
9. Komisja oceniać będzie:

 poziom techniczny spektaklu,
 spójność scenariusza,
 czytelność przekazu emocjonalnego, płynącego ze spektaklu.

10. Nagrody przyznane podczas Festiwalu:
- Nagroda Główna w wysokości 3000zł,
- Nagroda Publiczności
- Wyróżnienia

11. Organizator festiwalu nie zwraca kosztów dojazdu i nie pokrywa kosztów noclegów.
12. Dział marketingu ChCK zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w 
celach promocyjnych.
13. Organizator zapewnia bezpłatne miejsca na widowni dla wszystkich uczestników, którzy 
wyrażą chęć oglądania pozostałych spektakli i filmów.
14. W związku z ograniczoną liczbą zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania przyjmowania zgłoszeń przed terminem.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie konkursu



Wymagania Konkursowe dla TWÓRCÓW FILMOWYCH:

1. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:
I. Selekcja nadesłanych prac, które są przyjmowane od listopada do końca kwietnia 2018 
roku.

      II. Prezentacja wybranych filmów podczas festiwalu (głosowanie widzów na najlepszy film 
oraz ocena jury) w terminie od 7 czerwca do 13 czerwca 2018 roku.

III. Etap konkursu, to ogłoszenie wyników w dniu 14.06.2018r. i wręczenie nagród.

3. Nagrody:
- Nagroda Główna w wysokości 3000zł,
- Nagroda Publiczności
- Wyróżnienia

4. Zwycięski film zostanie zaprezentowany w ostatnim dniu festiwalu na dużym ekranie sali 
głównej ChCK.

5. Tematyką konkursu jest " Taniec w kadrze "
    Nadsyłane prace mogą mieć formę:

 Reportażu
 Filmu krótkometrażowego
 Filmu dokumentalnego
 Etiudy filmowej
 Teledysku

6. Zgłoszenia należy nadsyłać od listopada 2017 do końca kwietnia 2018r.
7. Prace konkursowe będą wstępnie kwalifikowane do udziału w festiwalu, na podstawie 
nadesłanego mailem filmu (nagranie w formacie mp4 wysłane za pomocą wetransfer (lub 
innego narzędzia przesyłania dużych plików) lub bezpośredniego linka do nagrania 
prywatnego umieszczonego na portalu YouTube), a weryfikować je będzie dyrektor ChCK 
Tomasz Ignalski oraz koordynator Urszula Kamysz - Zawadzka.
8. Drugi Etap konkursu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof Stasiak - twórca filmowy , 
Dominika Koj - tancerka i pedagog Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu oraz Henryka 
Wach- Malicka recenzentka kulturalna Dziennika Zachodniego. 

9. W związku z ograniczoną liczbą zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania przyjmowania zgłoszeń przed terminem. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie konkursu

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie i nadesłać do 30 kwietnia 2018 roku na
adres mailowy: urszula@chck.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Chorzowskiego

Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie


