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KRZYCKIE SPOTKANIA TANECZNE 
Mikołajkowy Konkurs Tańca 2020 

 

GRAND PRIX Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki 

Małgorzaty Brodzińskiej 
 
ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki  

FLEX MDK Wrocław-Krzyki 

UL. Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław 

www.mdk-krzyki.pl 
 

TERMIN:  6.12.2020r. /niedziela/ 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:  

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki  

Ul. Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław 

 

MIEJSCE: ON-LINE 

 

CELE: 

 Prezentacja tańca jako pasji, cyklicznej twórczej pracy oraz formy wyrazu artystycznego wrocławskich dzieci              

i młodzieży  

 Promocja tańca w formule on-line jako możliwości rozwoju aktywności ruchowej i artystycznej w czasie izolacji 

epidemicznej 

 Nagrodzenie prezentacji harmonijnych pod względem idei, kompozycji, techniki, muzyki oraz kostiumu w każdej 

konkurencji i kategorii wiekowej. 

 Wyróżnienie nagrodą Grand Prix najlepszej prezentacji solowej oraz duetu w każdej kategorii wiekowej 

Mikołajkowego Konkursu Tańca 

 

KONKURENCJE TANECZNE: 

Styl  

 

Konkurencja  Kategoria wiekowa  

STREET DANCE w oparciu o hip hop, break dance, 

popping, locking, dancehall, house 

 Solo  

 

 

 

 

 

Do lat 11 / do rocznika 2009 

 

12-14 lat / 2008-2006 

 

15-17 lat / 2005-2003 

 

 

STREET DANCE w oparciu o hip hop, break dance, 

popping, locking, dancehall, house 

 Duety 

ART DANCE w oparciu o balet - taniec klasyczny, 

taniec współczesny, jazz dance, modern, taniec 

gimnastyczny/akrobatyczny 

 Solo 

 

ART DANCE w oparciu o balet klasyczny, taniec 

współczesny, jazz dance, modern, taniec 

gimnastyczny/akrobatyczny 

 Duety 

FOLK DANCE w oparciu o tańce folklorystyczne               

i etniczne różnych narodów 

 Solo 

FOLK DANCE w oparciu o tańce folklorystyczne                

i etniczne różnych narodów 

 Duety 

 

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

 solo od 1’00” do 2’15” 

 duet od 1’00” do 2’15” 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanej i podpisanej karty zgłoszenia na 

adres: flex@mdk-krzyki.pl do dnia 25.11.2020. Jeden wykonawca może wziąć udział w maksymalnie dwóch 

prezentacjach. 

2. Dołączenie do zgłoszenia linków do pobrania nagranych występów do dnia 25.11. 2020. 

 

NAGRANIA PREZENTACJI: 

1. Występy mogą być nagrane w przestrzeni domowej, na sali treningowej, na scenie lub otwartej przestrzeni przy 

białym, scenicznym lub naturalnym świetle. 

2. Nie dopuszczone są nagrania pochodzące z konkursów stacjonarnych innych organizatorów. 

3. Link do nagrania udostępnionego niepublicznie w serwisie https://youtube.com należy umieścić w zgłoszeniu.  

4. Pliki należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika, konkurencją taneczną, kategorią wiekową i tytułem 

prezentacji. 

5. Nagranie należy zrealizować w poziomie w jednym ujęciu. Cięcia i montaż jest zabroniony. 

6. Wykonawcy muszą być dobrze widoczni.  

7. Podkład muzyczny musi być dobrej jakości. 

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

1. Dyplomy w formie elektronicznej dla wszystkich uczestników – przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu.  

2. Grand Prix Dyrektora MDK Wrocław-Krzyki dla najlepszego solisty i duetu w  każdej kategorii wiekowej                     

i konkurencji tanecznej – przesłane pocztą tradycyjną.  

3. Jury złożone z wrocławskich specjalistów dziedziny tańca. 

4. Program oraz skład Jury opublikowany na http://mdk-krzyki.pl/ i https://www.facebook.com/mdk.krzyki/ 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA:  

1. Prawo do nie wpisania na listę startową turnieju uczestników zgłoszonych po 25.11.2020. 

2. Prawo do transmisji prezentacji konkursowych turnieju oraz nieodpłatnej publikacji w mediach celem 

popularyzacji ruchu tanecznego.  

3. Prawo do zmian regulaminowych dotyczących kategorii wiekowych w przypadku niewystarczającej lub zbyt 

dużej ilości zgłoszeń. 

4. Prawo do zmian w programie turnieju.  

5. Prawo do przeniesienia części transmisji na 2 dzień konkursowy (5.12.2020) w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Wykonawcy zostaną zaprezentowani za pośrednictwem relacji on-line. 

2. Link do transmisji będzie udostępniony na stronie http://mdk-krzyki.pl/ i https://www.facebook.com/mdk.krzyki/ 

3. Jury będzie oglądać, obradować i oceniać prezentacje konkursowe w formie zdalnej. 

4. Wyniki zostaną umieszczone na http://mdk-krzyki.pl/ oraz https://www.facebook.com/mdk.krzyki/  

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. 

6. Klauzula RODO http://mdk-krzyki.pl/index.php/rodo/  

7. Wszystkie Sprawy Sporne nie ujęte Regulaminem rozstrzyga Kierownik Artystyczny i Organizacyjny Turnieju                  

w porozumieniu z Jury.  

8. Informacje – Kierownik Artystyczny Konkursu – Izabela Adamiec, tel. 501463590. 

http://mdk-krzyki.pl/
https://www.facebook.com/mdk.krzyki/
http://mdk-krzyki.pl/
http://mdk-krzyki.pl/
http://mdk-krzyki.pl/index.php/rodo/

