
 

„BALANS” 
Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem w Lublinie 

pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego  

i Prezydenta Miasta Lublin 

 

ORGANIZATORZY PATRONAT HONOROWY 

  

  

 

REGULAMIN 
1. ORGANIZATORZY 

 Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 
ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin, tel. /fax (81) 532-27-40, e-mail: poczta@mdk.lublin.eu 

 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin 

 Partner Spotkań: 
Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

 
2. TERMIN I MIEJSCE 

Spotkania odbędą się 5.06.2019r (środa) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,  
ul. Plac Teatralny 1. 

 
3. CELE SPOTKAŃ 

 prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych, 

 popularyzacja współczesnych form tańca, ich walorów artystycznych i wychowawczych, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami 
tanecznymi, 

 integracja środowisk upowszechniających kulturę taneczną. 
 

4. UCZESTNICY 

 Spotkania skierowane są do amatorskich zespołów tanecznych działających w domach kultury, 
klubach tanecznych, szkołach tańca itp. prezentujących szeroko pojęty taniec sceniczny (taniec 
neoklasyczny, współczesny, jazz/modern, inscenizacja taneczna, teatr tańca) z wyłączeniem 
tańca nowoczesnego (hip-hop, disco, break-dance itp.), towarzyskiego, ludowego oraz grup 
akrobatycznych i cheerleaders, 

 każdy uczestnik może być członkiem jednego zespołu, 

 każdy zespół prezentuje jedną choreografię o czasie nie przekraczającym 6 min., 

 za zespół uważa się grupę liczącą nie mniej niż 6 osób. 
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5. KATEGORIE  WIEKOWE 

 ustala się następujące kategorie wiekowe: 

 do 11 lat (roczniki do 2008), 

 12 – 15 lat (roczniki 2007 do 2004), 

 powyżej 16 lat (roczniki od 2003), 

 o kwalifikacji do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników zespołu, 

 organizatorzy oraz jury mają prawo do weryfikacji wieku, dlatego uczestnicy zespołów 
zobowiązani są do posiadania ważnych dokumentów potwierdzających wiek, 

 jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wiekowej danej prezentacji. 
 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA/ZGŁOSZENIA 

 warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: 
imprezy@mdk.lublin.pl wypełnionej według załączonego wzoru karty zgłoszenia, 

 każdy zespół należy zgłosić na oddzielnej karcie, 

 termin zgłoszeń upływa 10.05.2019r., 

 każdy zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 

 w przypadku dużej frekwencji o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

 deklaracja uczestnictwa jest równoznaczna z akceptacją całości regulaminu Spotkań, 

 dane kontaktowe koordynatora MDK „Pod Akacją” w Lublinie:  
e-mail: dyrektor@mdk.lublin.pl 
tel. 532 104 347 (dostępny od 29.05.2019r.) 

 
7. AKREDYTACJA 

 koszt akredytacji wynosi 150 zł. od zespołu, 

 akredytację należy wpłacić po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie później niż  
do 17.05.2019r. na konto 47 1240 1503 1111 0010 0148 3432 (z dopiskiem „BALANS”), 

 terminowa wpłata jest warunkiem uczestnictwa zespołu w Spotkaniach, 

 w razie rezygnacji zespołu akredytacja nie podlega zwrotowi. 
 

8. WARUNKI TECHNICZNE 

 Spotkania odbędą się na profesjonalnej scenie Centrum Spotkania Kultur,  
o wymiarach 23 x 28 m, 

 organizator zapewnia podłogę baletową, 

 prezentacje konkursowe będą odbywać się przy jednolitym świetle, natomiast  
w koncercie galowym możliwa będzie zmiana oświetlenia – według ustaleń  
z obsługą, 

 każdy zespół zobowiązany jest przesłać nagranie muzyki w formacie mp3 lub wav na adres: 
agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com w terminie do 17.05.2019r.,  

 zabrania się używania rekwizytów i materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zniszczyć 
lub zabrudzić scenę, bądź przeszkodzić w prezentacji innych zespołów. 

 

mailto:dyrektor@mdk.lublin.pl
mailto:agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com
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9. OCENA I NAGRODY 

 organizator powoła profesjonalne jury, 

 kryteria oceny prezentacji scenicznych: 

 choreografia i  kompozycja, 

 oryginalność i atrakcyjność koncepcji, 

  technika prezentacji scenicznej, 

 dobór muzyki , kostiumów, rekwizytów, spójność wszystkich elementów choreografii, 

  dostosowanie choreografii do wieku i możliwości tancerzy, 

 ogólne wrażenie, walory artystyczne i wychowawcze, 

 decyzja jury jest ostateczna, 

 każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa, 

 w każdej kategorii wiekowej jury może przyznać: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, 

 za zdobycie I, II i III miejsca zespoły otrzymają nagrody finansowe, 

 nagrody finansowe zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez zespoły, 

 przyznana zostanie Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Lubelskiego  
Jarosława Stawiarskiego. 

 
10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 20-112 Lublin, 
ul. Grodzka 11, 

 zgłoszenie zespołu do udziału w Spotkaniach oznacza zgodę na przetwarzanie przez 
organizatora danych podanych w karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu (zgodnie z RODO), 

 organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: nazwy zespołu i instytucji 
delegującej, miejscowości, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kierownika/opiekuna 
zespołu, wizerunku i wieku uczestników, 

 Opiekunom prawnym uczestników Spotkań i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo 
do ich wglądu i poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu, 

 uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających 
wizerunek osób biorących udział w Spotkaniach, 

 organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji filmowej i fotograficznej prezentowanych 
choreografii i wykorzystywania tego materiału do promocji i sprawozdawczości imprezy: 
„Balans”- Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem w Lublinie. 
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11. SPRAWY ORGANIZACYJNE/POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Spotkania opierają się na formule - eliminacje i Koncert Galowy, 

 zespoły zakwalifikowane do Koncertu Galowego prezentują choreografię z eliminacji, 

 zespoły taneczne działające w MDK „Pod Akacją” nie biorą udziału w części konkursowej, 
natomiast mogą zaprezentować się w Koncercie Galowym, 

 uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej, 

 każdy zespół powinien mieć odpowiednią ilość opiekunów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp obowiązujących  
w CSK, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione, 

 w przypadku powstania zniszczeń w mieniu CSK z winy uczestnika zespołu, zobowiązany on jest 
do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany, a także do pokrycia pełnej kwoty odszkodowania  
w sytuacji, gdy swoim działaniem doprowadził do powstania w CSK szkody, 

 w dniu 29.05.2019r. na stronie MDK „Pod Akacją” w Lublinie oraz profilu na portalu 
społecznościowym Facebook Spotkań zostanie opublikowany szczegółowy program i kolejność 
prezentacji, 

 organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania niezbędnych korekt programu Spotkań, 

 kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
 

12. PLANOWANY PROGRAM SPOTKAŃ 
  8.30 – 10.00  - rejestracja zespołów i próby sytuacyjne na scenie 
10.00 – 14.00  - prezentacje konkursowe w blokach wiekowych 
15.00   - ogłoszenie nominacji do Koncertu Galowego 
15.00 – 16.30  - próby sceniczne przed Koncertem Galowym 
17.00   - Koncert Galowy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 
 

 

Zapraszamy do Lublina! 


