
   

  XI Festiwal Mażoretek “PARADA”2019    
 

 
FESTIWAL MA CHARAKTER KONKURSOWY,  

SKIEROWANY JEST DO ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH ORAZ TANECZNYCH,  

KTÓRYCH UKŁADY WYKONYWANE SĄ Z TOWARZYSZENIEM REKWIZYTÓW. 
 

 
TERMIN  I  MIEJSCE 

 

27 kwietnia 2019r. (sobota) 
Centrum Kulturalno - Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 

ul. 3 Maja 36D 
44-230 Czerwionka-Leszczyny  

 

 
ORGANIZATORZY 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
Dom Kultury w Leszczynach 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach 
Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne “Orkiestra Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach 

Formacja Taneczna Zygzak 
 

 
ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 i obejmuje: 

 

1. Przesłanie drogą elektroniczną komputerowo wypełnionej karty zgłoszenia.  
    Odręcznie wypisane karty nie będą przyjmowane 
 

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 
31.03.2019r.  WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ na adres: 
kasia.grzegorzek@gmail.com 
 

2. Wpłacenie akredytacji do dnia 15 kwietnia 2019r. 
 

 Wysokość akredytacji: 150 zł za każdą prezentację   
Na konto: 

BS  Orzesze o/Czerwionka-Leszczyny 
Nr konta : 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001 
Z dopiskiem PARADA'2019 – nazwa zespołu 
 

3. Przesłanie drogą mailową nagrań muzycznych do prezentacji konkursowych 
    do dnia 15 kwietnia 2019r.  
• Nagrania powinny być w formacie mp3 lub waw  
• Nagrany utwór muzyczny musi być opisany i zawierać: 
- nazwę zespołu 
- kategorię wiekową,  
- kategorię i konkurencję taneczną 
- dokładny czas prezentacji  
przykład:  zygzak/seniorki/baton/formacje/2’55 

Źle lub nieopisane nagrania będą odsyłane w celu uzupełnienia informacji 

Zgłoszone zespoły otrzymają program szczegółowy. 
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KATEGORIE WIEKOWE 
 

  *kadetki – do 11 lat  
  *juniorki – do 14 lat  
  *seniorki – od 15 lat 
  *grand senior – od 25 lat (bez podziału na kategorie taneczne) 
 

O przynależności do kategorii wiekowej stanowi min. 80 % zawodniczek.  
Starsze mogą być tylko o rok. Młodsze o jedną kategorię wiekową. 
Decyduje rok urodzenia. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości.  
 

 
KATEGORIE i KONKURENCJE TANECZNE 
 

Tylko formacje (8 – 25 osób) 
 

dla dyscyplin: baton, pom pom, mix, mażoretka klasyczna 
układ sceniczny (estrada) i/lub defilada 

 

dla dyscyplin: show, flaga, buława 
układ sceniczny (estrada) 
  

Wymiary sceny: 12m szerokości, 11m głębokości 
Wymiary trasy defilady: 100 x 7m lub 25 x 7m 

 

 
REKWIZYTY 

 

W każdej kategorii wymagana jest praca/manipulacja rekwizytem.  
Elementy kostiumu same w sobie nie stanowią rekwizytu.  

 

 baton / mażoretka klasyczna   
  - jeden lub dwa batony dla każdej z mażoretek. 
 pom-pon - dwie sztuki pomponów dla każdej zawodniczki. 
 show  - dowolne rekwizyty z pominięciem rekwizytów: baton i pom pom 
 flaga  - jedna lub dwie flagi dla każdej z mażoretek  
 buława - jedna buława dla każdej zawodniczki  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe  
i taneczne,  
 
CZAS 

Czas prezentacji w kat. show max. 4 min. w pozostałych konkurencjach max. 3 min. 
Czas nie obejmuje wejścia i zejścia z przestrzeni konkursowej. 

 

 
OCENA  I  NAGRODY 
 

Kryteria oceny:  
 * adekwatność formy prezentacji do wieku i umiejętności tancerzy, 
 * choreografia i kompozycja układu, 
 * technika tańca, 
 * technika pracy z rekwizytem, 
 * ogólna kreacja artystyczna wyrażająca się doborem muzyki, kostiumem itd. 
 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu festiwalu.  



KOMISJA SĘDZIOWSKA  
 

 Zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską, w skład której  
mogą wchodzić specjaliści z zakresu różnych technik tańca. 

 Oceny jury nie są jawne a werdykt jest niepodważalny i ostateczny. 
 Oprócz trzech pierwszych miejsc, jury może przyznać wyróżnienia specjalne. 
 Jury ma prawo nie przyznać miejsca lub przyznać nagrody równorzędne.  
 Organizator poinformuje o możliwości konsultacji z komisją oceniającą. 

 
POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz 
na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez 
organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, stronach 
internetowych oraz mediach społecznościowych. 

2. Każdy zespół startujący w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa. 
3. Tancerz może reprezentować tylko jedną zgłoszoną grupę  
4. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów itp.  
6. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia wykonawców. 
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
8. Uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek. 
9. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na sali widowiskowej. 
10. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie CKE 
11. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne. 
12. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich 

bezpieczeństwo w trakcie trwania festiwalu oraz za ewentualne straty materialne. 
13. Sprawy nie ujęte regulaminem oraz jego interpretacja należy do organizatora. 

 

Ramowy program festiwalu: 

 Prezentacje konkursowe – show, buława, flaga, mix, baton kadetki, baton juniorki 

 Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn 

 Uroczyste otwarcie Festiwalu 

 Prezentacje konkursowe – defilada baton kadetki, juniorki, seniorki, mażoretki 
klasyczne 

 Prezentacje konkursowe – defilada pom pom kadetki, juniorki, seniorki 
Przejście do Centrum Kulturalno-Edukacyjnego 

 Prezentacje konkursowe – baton seniorki, pom-pon (kadetki, juniorki, seniorki),  
grand senior 

 Ostateczna pora prezentacji konkursowych dla poszczególnych konkurencji będzie 
ustalona po zamknięciu list startowych  

 W przypadku złych warunków atmosferycznych część:   
Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn, defilada konkursowa – nie odbędzie się 

                                                                                               
REZYGNACJA Z UDZIAŁU 
   
 Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2019 r. nastąpi zwrot 
 wpłaconej akredytacji. Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana. 
 
 
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY FESTIWALU 
  

 Katarzyna Grzegorzek tel. +48 606 970 828 
    kasia.grzegorzek@gmail.com 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-
Leszczynach ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 431 16 34 w. 12, e-
mail: sekretariat@mokcl.pl. MOK w Czerwionce-Leszczynach wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: 
iod@mokcl.pl lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane będą 
przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w 
celu organizacji festiwalu tańca „Inspiracje” zgodnie z regulaminem. Dane przetwarzane w 
celach archwizacyjnych będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu festiwalu. 
Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i inne 
podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia 
danych, chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane 
dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego. 
 


