
 

Mikołajkowy Turniej Tańca 2018 
 

o Puchar Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki 
 

Małgorzaty Brodzińskiej 
 

ORGANIZATOR: 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki  

UL. Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław 
www.mdk-krzyki.pl 
 

TERMIN: 8.12.2018 r. /sobota/ 
 

MIEJSCE TURNIEJU:  

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki  

Ul. Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław 

Sala nr 8 

 

CELE: 

 Prezentacja tańca jako pasji i formy współzawodnictwa. 

 Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie harmonijne pod względem 

techniki, muzyki, kompozycji, kostiumu oraz stopnia zaawansowania. 

 

KONKURENCJE TANECZNE: 

Styl  Konkurencja  Kategoria wiekowa  

Inscenizacja taneczna STREET w 

oparciu o hip hop, break dance, 

popping, locking, dancehall, house 

 Solo  

 Duety 

Dzieci: 
Do lat 7 / do rocznika 2011 

8-9 lat / 2010-2009 
10-11 lat / 2008-2009 

 

Juniorzy: 
12-13 lat / 2006-2005 
14-17 lat / 2004-2001 

 

Dorośli, w tym RODZICE: 
Od lat 18 / 2000 i starsi 

 

Hip Hop 
 Solo 

 Duety 

Inscenizacja taneczna ART w 

oparciu o balet klasyczny, taniec 

współczesny, jazz dance, modern, 

flamenco, disco 

 

 Solo 

 Duety 

 
 CZAS PREZENTACJI:  
solo i duety w konkurencji hip hop – 1.00 min.  

inscenizacja solo i w duecie – do 2.15 min.  

 

MUZYKA:  
muzyka organizatora – w konkurencji hip hop  

muzyka własna – w konkurencjach inscenizacji STREET i ART (należy ją przesłać do 

1.12.18 na turniejmikolajkowy@gmail.com oraz w dniu turnieju posiadać kopię na 

pendrive)  

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia oraz konkurencję wrzucamy do 

przygotowanego na tę okoliczność pudełka (recepcja MDK) do dnia 30.XI.2018r LUB 

przesyłamy na adres turniejmikolajkowy@gmail.com do dnia 30.XI.2018r.  

 

2. Potwierdzenie udziału oraz pobranie numeru startowego podczas rejestracji uczestników 

08.12.2018 r. od godz. 9:00. Należy zgłosić się najpóźniej na 30 min. przed SWOJĄ 

konkurencją.  

 

3. Można wziąć udział maksymalnie w 2 konkurencjach tanecznych.  

 

http://www.mdk-krzyki.pl/


POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.  

Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju oraz nie odpowiada za rzeczy 

pozostawione w szatniach.  

Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom 

BHP i PPOŻ.  

Wszystkie Sprawy Sporne nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Kierownik Turnieju w 

porozumieniu z Jury.  

 

SPOSÓB OCENY:  
Tancerze zostaną ocenieni oceną szkolną.  

Spośród wszystkich prezentacji Jury wyłoni Grand Prix Mikołajkowego Turnieju Tańca 2018 

o Puchar Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki Małgorzaty Brodzińskiej.  

Spośród wszystkich prezentacji Jury Rodzicielskie wyłoni Grand Prix Rady Rodziców 

Mikołajkowego Turnieju Tańca 2018. 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

1. Dyplomy – dla wszystkich uczestników.  

2. Medale – dla 1, 2 i 3 miejsca w każdej konkurencji.  

3. Puchar Dyrektora dla Grand Prix MTT 2018.  

4. Puchar Rady Rodziców dla Grand Prix MTT 2018. 

5. Pamiątkowe znaczki. 

6. Scenę o wymiarach 6m x 7m.  

7. Jury złożone z instruktorów tańca i przedstawiciela Rady Rodziców. 

8. Opiekę medyczną w czasie turnieju.  

9. Punkt gastronomiczny.  

10. Wstęp wolny dla widzów.  

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA:  

Prawo do nie wpisania na listę startową turnieju uczestników zgłoszonych po 30.11.2018.  

Prawo rejestracji video i fotografowania turnieju dla celów archiwalnych oraz popularyzacji 

ruchu tanecznego.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie turnieju.  

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:  

Dyrektor Turnieju: Małgorzata Brodzińska - Dyrektor MDK Wrocław-Krzyki,                   

mdk-krzyki@o2.pl  

Kierownik Organizacyjny Turnieju: Ela Pindral – Przedstawiciel Rady Rodziców FLEX, 

turniejmikolajkowy@gmail.com 

Kierownik Artystyczny Turnieju: Izabela Adamiec – Instruktor MDK Wrocław-Krzyki, 

turniejmikolajkowy@gmail.com 

 

PROGRAM RAMOWY:  

REJESTRACJA OD 9:00 – NAJPÓŻNIEJ NA 30 MIN. PRZED ROZPOCZĘCIEM BLOKU  

ROZPOCZĘCIE 10:00  

BLOK I INSCENIZACJA STREET OD OK. 10:15, WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE 

ROZDANIE NAGRÓD KATEGORII I BLOKU  

BLOK II HIP HOP - WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE 

ROZDANIE NAGRÓD KATEGORII II BLOKU  

BLOK III INSCENIZACJA ART - WSZYSTKIE KATEGORIE WIEKOWE  

ROZDANIE NAGRÓD KATEGORII III BLOKU  

WRĘCZENIE NAGRÓD GRAND PRIX 

ZAKOŃCZENIE 
Godziny rozpoczęcia kolejnych bloków zależą od ilości uczestników bloków wcześniejszych i podane zostaną w 
programie szczegółowym, który będzie wywieszony 4.12.18 w MDK oraz zamieszczony na stronie mdk-krzyki.pl 

 

 

Izabela Adamiec 

Flexowa Rada Rodziców 

 

 



 

 

 

 

Mikołajkowy Turniej Tańca 2018 
 

o Puchar Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki 
 

Małgorzaty Brodzińskiej 
 

 

 

     KARTA ZGŁOSZENIA 

     SOLO 

 

1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

2. Konkurencja:…………………………………………………………………………………… 

3. Kategoria wiekowa:………………………………………………………………………… 

4. Tytuł prezentacji (w konkurencji inscenizacji):..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem turnieju i przyjmuję jego 

warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celach reklamowych, 
informacyjnych i sprawozdawczych Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu. Jestem świadom, że jego dane a w szczególności 
wizerunek mogą byd użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może byd uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą byd cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki wskazuje, że dane osobowe uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego takie jak imię, nazwisko, wiek, 
miejscowośd zamieszkania, nazwa Domu Kultury do którego uczęszcza i wizerunek mogą byd przetwarzane (to jest zbierane, utrwalane, 
udostępniane, upubliczniane) przez Dom Kultury i organizatora w celach informacyjnych, reklamowych i sprawozdawczych. Wizerunek uczestnika 
może byd użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może byd uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą byd cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury i organizatora. 

 

 

       ……………………………………………………… 

     Podpis uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego 

 



 
 

Mikołajkowy Turniej Tańca 2018 
 

o Puchar Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki 
 

Małgorzaty Brodzińskiej 
 

 

 

     KARTA ZGŁOSZENIA 

     DUET 

5. Imiona i nazwiska:  

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

6. Konkurencja:…………………………………………………………………………………… 

7. Kategoria wiekowa:………………………………………………………………………… 

8. Tytuł prezentacji (w konkurencji inscenizacji):..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem turnieju i przyjmuję jego 

warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia, nazwiska i wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celach reklamowych, 
informacyjnych i sprawozdawczych Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu. Jestem świadom, że jego dane a w szczególności 
wizerunek mogą byd użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może byd uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą byd cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury. 
 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki wskazuje, że dane osobowe uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego takie jak imię, nazwisko, wiek, 
miejscowośd zamieszkania, nazwa Domu Kultury do którego uczęszcza i wizerunek mogą byd przetwarzane (to jest zbierane, utrwalane, 
udostępniane, upubliczniane) przez Dom Kultury i organizatora w celach informacyjnych, reklamowych i sprawozdawczych. Wizerunek uczestnika 
może byd użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może byd uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą byd cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocyjne Domu Kultury i organizatora. 

 

 

       ……………………………………………………… 

     Podpis uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego 


