REGULAMIN
RAMADA SOLO DANCE FESTIVAL
TERMIN
4.02.2018r. (niedziela)
Godzina 15.00

MIEJSCE KONKURSU
RAMADA
Ul. Jodłowa 31
Sala widowiskowa

CEL KONKURSU
1. Integracja tancerzy studia RAMADA
2. Rozwijanie kreatywności i samodzielnej twórczości wśród dzieci
3. Propagowanie tańca jako formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci.

KATEGORIE TANECZNE
1. JAZZ
2. MODERN
3. BALET
4. HIP-HOP

KATEGORIE WIEKOWE

1. MINI KIDS (do rocznika 2011)
Dzieci mogą zaprezentować własną prezentację lub też choreografię z zajęć.
2. DZIECI (2010 – 2007)
Tancerze prezentują własną choreografię.
• PRO – tegoroczni soliści RAMADA TEAM
• SEMI PRO
3. JUNIORZY (2006 – 2003)
Tancerze prezentują własną choreografię.
• PRO – tegoroczni soliści RAMADA TEAM
• SEMI PRO - pozostali tancerze

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres
ramada.festiwal@gmail.com. Formularz znajduje się na stronie http://ramada.com.pl/solodance-festival-131 Należy także wnieść opłatę startową w recepcji studia do dnia 28.01.2018

r. Opłata startowa wynosi 15zł (za każde solo, czyli jeśli tancerz chce pokazać 2 prezentacje
to płaci 30 zł). Po tym terminie startowe nie będzie zwracane w przypadku rezygnacji z
udziału w konkursie.
2. Tancerz musi być uczestnikiem zajęć tanecznych w Studiu Tańca RAMADA lub w
Niepublicznej Szkole Baletowej w Opolu.
4. Prezentacja powinna być przygotowana samodzielnie (możliwe jest drobne wsparcie
innych osób). Choreografia może, ale nie musi, powstać w oparciu o elementy lub schematy
poznane na zajęciach.
5. Dzieci z grup MiniKids nie muszą samodzielnie przygotowywać choreografii. Mogą
zaprezentować schemat przygotowany przez trenera podczas zajęć.
6. W przypadku grup MiniKids nie obowiązuje podział na kategorie taneczne – wszystkie
dzieci tańczą w jednej kategorii.
7. W danej kategorii tanecznej można zaprezentować maksymalnie jedną choreografię .
Można brać udział we wszystkich kategoriach tanecznych (jazz, modern, balet, hip-hop).
8. W przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do połączenia kategorii.
9. Każdy tancerz zobowiązany jest do przesłania utworu do swojej preznetacji na adres
ramada.festiwal@gmail.com do dnia 2.02.2018r.
Plik nazywamy według wzoru Imię i Nazwisko, kategoria taneczna, kategoria wiekowa
Np. Ania Kowalska, jazz, juniorzy.
10. Tancerz we własnym zakresie przygotowuje strój do swojej prezentacji. Strój powinien
pasować do muzyki oraz wykonywanej choreografii. Nie ma obowiązku szycia i zamawiania
specjalnych kostiumów. Zachęcamy do użycia wyobraźni i kreatywności w podczas
przygotowywania kostiumów.
11. Czas prezentacji wynosi 0:45 – 1.30 min.
12. Istnieje możliwość użycia rekwizytu do prezentacji ale musi on stanowić integralną część
układu.

OCENA I NAGRODA
1. Prezentacje zostaną przedstawione przed jury.
2. Ocenie podlega: technika, choreografia, dobór kostiumów, stopień trudności dostosowany
do umiejętności, ogólny wyraz artystyczny.

3. System oceniania jest zgodny z systemem oceniania IDO.

4. Po ocenie jury przyzna dyplomy i nagrody.

Dodatkowe informacje
W razie problemu z wyborem kategorii tanecznej prosimy o konsultacje z trenerem. Oceniana
jest technika obowiązująca w danej kategorii tanecznej. Pamiętajcie, że więcej nie znaczy
lepiej.
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres ramada.festiwal@gmail.com

