REGULAMIN
10. OGÓLNOPOLSKI KONKURS TANECZNY SOLODUOTRIO 2022
EDYCJA JUBILEUSZOWA: 3 grudnia 2022 /sobota/ Dom Kultury Śródmieście, Warszawa
ZGŁOSZENIA: od 20 października – do 20 listopada 2022
1.ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
1.1. Organizatorem 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego SoloDuoTrio 2022, zwanego
dalej „Konkursem”, jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 9, zwany
dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs odbędzie się stacjonarnie, na scenie Domu Kultury Śródmieście, Smolna 9 w Warszawie,
wejście od Al. Jerozolimskich 2.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla: solistów, duetów i tercetów tanecznych, działających
w ośrodkach kultury, klubach, stowarzyszeniach, szkołach lub niezrzeszonych.
2.2. W Konkursie mogą brać udział uczestnicy od 16 do 26 roku życia. Jury lub Organizatorzy mogą
poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
2.3. Chętne osoby wypełniają karty zgłoszeń w formularzu evenea.pl, w terminie od 20 października
do 20 listopada 2022.
2.4. Karty zgłoszenia - link do formularza evenea: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/SoloDuoTrio
2.5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.dks.art.pl w zakładce PROJEKTY/
SOLODUOTRIO;
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tanecznych:
Solo – solistki/soliści; Duo – duety; Trio – tercety.
3.2. W Konkursie biorą udział uczestniczki i uczestnicy zakwalifikowani na podstawie wypełnionego
formularza zgłoszenia. Kolejność zgłoszeń jest podstawą kwalifikacji do Konkursu. W każdej kategorii
zakwalifikowane zostanie 20 zgłoszeń.
3.3. Solistka/Solista, duet lub trio mogą zaprezentować JEDNĄ choreografię, trwającą maksymalnie
4 minuty. Programy dłuższe nie będą oceniane.
3.4. Każda osoba tańcząca może zaprezentować się tylko raz w każdej kategorii tanecznej (czyli raz
w Solo, raz w Duo, raz w Trio).

3.5. Konkursowy układ taneczny powinien być etiudą taneczną. Uczestniczki i uczestnicy interpretują
wybrany temat muzyczny przy użyciu różnych technik tanecznych (z wyłączeniem tańca ludowego,
tap dance, układów cheerleaders).
4. JURY:
4.1 W skład jury wchodzić będą osoby związane zawodowo z ruchem tanecznym, powołane przez
Organizatora.
4.2. Jury wyłoni dwa wyróżnienia i trzy najlepsze prezentacje z każdej kategorii tanecznej: Solo, Duo i
Trio.
4.3. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
* oryginalność pomysłu choreograficznego;
* technika i harmonia ruchu;
* pomysł na kostium i jego dobór do repertuaru;
* wyraz artystyczny;
4.4. Decyzja jury jest niepodważalna i ostateczna.
5. NAGRODY
5.1. Przyznane zostaną nagrody finansowe za I/II/III miejsca w kategoriach: Solo, Duo i Trio. Łączna
pula nagród to 1 800 PLN plus nagrody od sponsorów Konkursu.
5.2. Ogłoszenie laureatów 10. Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego SoloDuoTrio 2022 odbędzie się:
3 grudnia 2022 (sobota) o godz. 18.00, w siedzibie Domu Kultury Śródmieście.
6. INNE
6.1 Wymiary sceny: szerokość: 4,7 m, głębokość: 6 m
6.2 O kwalifikacji do konkursu uczestniczki i uczestnicy zostaną powiadomieni 24 listopada 2022.
6.3 Uczestniczki i uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
Więcej informacji oraz regulamin można uzyskać na stronie:
https://dks.art.pl/pl/projekty/soloduotrio; lub pod adresem soloduotrio@dks.art.pl;
ORGANIZATOR: Dom Kultury Śródmieście / Koordynatorka projektu: Izabella Borkowska
Prosimy przed wypełnieniem formularza zapoznać się z informacją o zasadach przetwarzania danych
osobowych.

