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K O N F R O N T A C J E    T A N E C Z N E 

REGULAMIN 
1. W przeglądzie biorą udział zespoły:  

    - tańca nowoczesnego 

    - wokalno-taneczne 

    - małe formy taneczne (inscenizacje i etiudy) 

2. Czas prezentacji: max 10 min., w tym 2 układy. 

3. Organizator zakwalifikuje wykonawców do konkursu po obejrzeniu zapisu video na dowolnym nośniku                     

w formacie mp3/WAVE z zarejestrowanym jednym, dowolnym układem tanecznym, który zespół zaprezentuje 

podczas przeglądu. Nośnik powinien być opisany (zawierać nazwę zespołu oraz tytuły układów) 

4. Ocena w kategoriach wiekowych: 

- wiek: 7 – 13 lat 

- wiek: 14 - 20 lat 

5. Jury oceniające zespoły taneczne będzie brało pod uwagę: dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, 

pomysłowość, technikę tańca i w zależności od poziomu zespołu ma prawo zmienić kryterium oceniania. 

6. W poszczególnych kategoriach wiekowych przyznane zostaną Złote i Srebrne GAPY oraz Grand Prix 
konfrontacji tanecznych w wysokości 500 zł 
7. Uczestnicy mogą występować tylko w jednej grupie tanecznej. 

8. Laureaci Złotej Gapy z minionej edycji, mogą brać udział w tegorocznym przeglądzie.  

9. Instruktor nie może być jednocześnie wykonawcą. 

10. Wykonawców ocenia kompetentne Jury, powołane przez organizatorów. 

11. Instruktorzy mają obowiązek dostarczenia podkładów muzycznych, zarejestrowanych na płycie CD  

       w formacie mp3/WAVE (dobrej jakości) na pół godziny przed prezentacją. 

12. Warunkiem zakwalifikowania Wykonawcy do przeglądu jest dostarczenie do dnia 28 kwietnia 2023 roku 

kompletnego zgłoszenia wpostaciw postaci: 

a) prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia 
b) oświadczenia o odpowiedzialności za zespół, 
c) podpisanego egzemplarza regulaminu 
d) nagrań audio. 

13. Kompletne zgłoszenie dostarczone powinno być: 
a) osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, Impresariat Artystyczny,  

od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00 lub 
b) korespondencyjnie; 
-  pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz z dopiskiem     
   ZGŁOSZENIE -GAPA-TANIEC 

       - pocztą elektroniczną na adres: konkursgapackt@gmail.com   

(w tytule wiadomości e-mail: nazwa zespołu lub imię i nazwisko Wykonawcy). 
 
UWAGA! 
Zgłoszenia niekompletne (tzn. pozbawione oświadczenia o odpowiedzialności za zespół, karty 
zgłoszenia/niepodpisanej karty zgłoszenia lub w kilku oddzielnych plikach) przesyłane w postaci 
wiadomości e-mail nie będą rozpatrywane 

14. Jeżeli jakość nagrania nie spełni wymogu akustycznego, zespół nie będzie dopuszczony do konfrontacji. 

15. Przegląd konkursowy odbędzie się w dniu 15.05.2023r. o godz. 9.00  a rozstrzygnięcie konkursu 

konfrontacji tanecznych oraz wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu galowego, tj. 19.05.2023r.  

o godz. 10.00 
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