
 

 

Regulamin  

 

„ II GMINNEGO FESTIWALU TAŃCA LUDOWEGO” 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stanin 

 
Organizator:     Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie  

                            Sarnów 19b, 21-421 Tuchowicz 

                            Tel: 796 28 70 

Koordynator konkursu: Katarzyna Filip, e-mail: kmfilip@interia.eu, Tel: 661 060 553 

Termin: 23.11.2022 r.  

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie (sala gimnastyczna) 

   

Cele festiwalu: 

• Pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego. 

• Propagowanie kultury ludowej wśród dzieci. 

• Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień - rozwijanie wrażliwości muzycznej.  
• Aktywizacja lokalnych społeczności. 

Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 

uczęszczających do placówek na terenie gminy Stanin.  

Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach wiekowych: 

• Dzieci 3-4 letnie, 

• Dzieci 5-6 letnie. 

• Uczniowie klas 1-3. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzy zespoły w każdej kategorii 

wiekowej. 

mailto:kmfilip@interia.eu


2. Udział brać mogą zespoły taneczne liczące maksymalnie 25 osób. 

3. Każda grupa taneczna może zaprezentować jeden układ taneczny (nie mogą być 

wiązanki taneczne). 

4. Zgłoszony występ ma ilustrować polski taniec narodowy, ludowy lub regionalny.  

5. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.  

6. Dopuszczalne jest użycie rekwizytów. 

7. Karty zgłoszeniowe do udziału w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres e-mail: szkola.sarnow@stanin.pl do 18.11.2022r. 

 

Jury oraz kryteria oceny:  

1. Jury  składa się z czterech osób powołanych przez organizatora. 

2. Po obejrzeniu wszystkich występów tanecznych Jury wyłoni trzy najlepsze 

prezentacje w każdej kategorii wiekowej.  

 Oceniane będzie m.in. według następujących kryteriów: 

• Dobór repertuaru tanecznego; 

• opracowanie choreograficzne; 

• ogólny wyraz artystyczny; 

• dobór strojów i rekwizytów.  

3. Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, grupy taneczne otrzymają 

pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. 
4. Wszystkie grupy taneczne  otrzymają dyplomy uczestnictwa i podziękowania oraz 

drobny  upominek. 
5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator. 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa do udziału 

w „II GMINNYM FESTIWALU TAŃCA LUDOWEGO”  

Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stanin 

 
 1. Nazwa i adres placówki  
 
………………………………………………….....................………………………………….. 
 
2. Nazwa zespołu lub grupy 
 
………………………………………………….....................………………………………….. 
 
3. Kategoria wiekowa 
 
………………………………………………………….....................………………………….. 
 
4. Tytuł prezentacji tanecznej  
 
……....................………………………………………………………………………………... 
 
5. Ilość osób (z podziałem na chłopców i dziewczynki) 
 
……....................………………………………………………………………………………... 
 
6. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) 
 
……....................………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 Podpis opiekuna/ opiekunów :                                                                       Pieczątka placówki: 
 

 
 

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sarnowie (Sarnów 19b, 21-421 Tuchowicz). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 
II Gminnego Festiwalu Tańca Ludowego oraz udostępnienia informacji o wynikach. Posiadam wiedzę, 

że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  
3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na szkolnej 

stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

 


