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Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu  

Tańca Mażoretkowego Scarlet 

I. Postanowienia ogólne 

1. Termin i miejsce Festiwalu 

10.04.2021 r. (sobota) 

Dom Kultury w Knurowie 

ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów (woj. śląskie) 

2. Cel Festiwalu 

• popularyzacja tańca mażoretkowego; 

• konfrontacja umiejętności tanecznych; 

• wymiana doświadczeń między trenerami, choreografami, jak i uczestnikami festiwalu; 

• popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży; 

• podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego; 

• promocja w środowisku tanecznym miasta Knurów i województwa śląskiego, jako 

atrakcyjnego dla tancerzy, sportowców, dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Organizator i Kierownik Artystyczny Festiwalu 

Organizatorem konkursu „Ogólnopolski Festiwal Tańca Mażoretkowego Scarlet”, zwanego 

dalej „Festiwalem” jest Centrum Kultury w Knurowie ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów 

zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”, gdzie Kierownikiem Artystycznym jest 

p. Marta Jabłońska. 

4. Fundator nagród 

Fundatorem nagród Festiwalu jest Organizator. 

5. Kontakt 

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udzielamy pod nr tel. 32 332 63 84 lub 505 967 

466, bądź pod adresem mailowym: organizacja@centrum-kultury.pl  

mailto:organizacja@centrum-kultury.pl
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II. Warunki uczestnictwa w festiwalu 

1. Kogo zapraszamy? 

Do udziału w konkursie zapraszamy zespoły mażoretkowe działające przy placówkach 

kulturalnych, oświatowych, sportowych i stowarzyszeniach. 

2. Zgłoszenia 

Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie komputerowo 

KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1) oraz wysłanie ich za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy: organizacja@centrum-kultury.pl z dopiskiem w tytule 

wiadomości „Festiwal Scarlet”. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, 

jednak nie dłużej niż do dnia 24.03.2021 r. 

3. Wymagane dokumenty 

 Każdy Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przywiezienia wypełnionego i 

podpisanego przez Uczestnika lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/opiekuna 

prawnego Uczestnika Oświadczenia COVID-19 (załącznik nr 2) oraz Klauzuli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem (załącznik nr 3, strona 3). W 

dniu Festiwalu trener każdego zespołu przekazuje komplet uzupełnionych oświadczeń 

przy wejściu do budynku. Brak kompletnych dokumentów może skutkować 

niedopuszczeniem do konkursu. 

4. Wpłata akredytacji 

Wpłacenie akredytacji do dnia 29.03.2021 r. na konto bankowe: 

Getin Noble Bank SA 

Nr konta:17 1560 0013 2000 3260 9000 0001 

Tytuł przelewu: Festiwal Scarlet 2021 - nazwa zespołu 

Kwota akredytacji: 

• 170 zł za każdą prezentację formacji, 

• 30 zł za każdą prezentację miniformacji, 

• 20 zł za każdą prezentację duo/trio, 

• 15 zł za każdą prezentację solo. 

5. Specyfikacja nagrań muzycznych i termin nadsyłania 

Wysłanie do dnia 29.03.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej nagrań 

muzycznych do prezentacji konkursowej.  
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Nagrania powinny być w formacie MP3 lub WAV. Pliki powinny być opisane 

w następujący sposób: 

• nazwa zespołu, 

• kategoria wiekowa, 

• kategoria taneczna, 

• imię i nazwisko tancerki 

Przykład: „scarlet-seniorki-solobaton-anna kowalska.  

Organizator zastrzega sobie prawo do odesłania nagrań w celu ich poprawnego 

opisania. 

6. Wymiary sceny i parkietu 

Zespoły muszą wykonać choreografię w opracowaniu scenicznym na scenie o wymiarach: 

Scena: 

• Szerokość 8,5 m w świetle kurtyny 

• Głębokość 6,5 m 

• Wysokość ok. 5 m  

Parkiet: 

• Szerokość 10 m 

• Głębokość 6 m 

• Wysokość ok. 8 m  

III. Rezygnacja z udziału w festiwalu 

Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 29.03.2021 r. Organizator zwróci kwotę wpłaconej 

akredytacji. Po tym terminie wpłata nie zostanie zwrócona. 

IV. Kategorie wiekowe 

1. Kadetki - wiek  do 12 lat 

2. Juniorki - wiek do 15 lat 

3. Seniorki - wiek od 16 lat 

* Decyduje wiek osiągnięty w roku kalendarzowym. Dopuszcza się jednak, by 20% formacji 

stanowiły zawodniczki starsze maksymalnie o 1 rok kalendarzowy. Możliwy jest również 

udział zawodniczek młodszych, o jedną kategorię wiekową. 
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V. Kategorie liczebnościowe i czas występu 

1. Formacje - od 8 do 25 tancerek (czas występu 2:00-3:00 minut); 

2. Mini formacje - od 4 do 7 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut); 

3. Duo/trio - od 2 lub 3 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut); 

4. Solo - 1 tancerek (czas występu 1:15-1:30 minut). 

VI. Kategorie taneczne 

1. Układ sceniczny, mini dla: Baton, 2xBaton, Pompon, Mix, Classic Baton, Clasic 

Pompon. 

2. Układ solo/duo/trio dla: Baton, 2xBaton, Pompon, Buława, Flaga. 

* Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe i taneczne. 

VII. Ocena i nagrody 

1. W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca od I do III, a o końcowej klasyfikacji 

zadecyduje jury powołane przez Organizatora. 

2. Nagrody będą przyznawane we wszystkich kategoriach tanecznych i 

odpowiadających im kategoriach wiekowym za zajęcie miejsca od I do III.  

3. Kryterium Oceny: 

a) Umiejętności tancerzy, technika tańca i synchronizacja wykonania, 

b) Technika pracy z rekwizytem, 

c) Choreografia, 

d) Dobór repertuaru i jego spójność z dobranym utworem i kostiumem, 

e) Ogólny wyraz artystyczny. 

4. Ocena jury, w której skład mogą wchodzić specjaliści z różnych form tańca, nie jest 

jawna, a werdykt jest niepodważalny. 

5. Jury ma prawo do przyznania miejsc ex aequo. 

6. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej 

https://kulturalnyknurow.pl/festiwalscarlet / i facebookowym fanpage’u Centrum 

Kultury w Knurowie (@CKwKnurowie) do 3 dni po zakończeniu konkursu. 

7. Nagrody dla zwycięzców w Festiwalu zostaną przesłane do 30 dni po zakończeniu 

konkursu na adres placówki, którą reprezentują lub inny adres wskazany przez trenera 

zespołu. 

https://kulturalnyknurow.pl/festiwalscarlet%20/
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach związanych z 

organizacją, przebiegiem Festiwalu oraz w celach promocyjnych. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych lub innego 

dokumentu tożsamości. 

3. Uczestnik może reprezentować tylko jeden zespół. 

4. Trenerzy zobowiązani są do posiadania listy Uczestników wraz z ich rokiem 

urodzenia. 

5. Trenerzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich bezpieczeństwo 

w trakcie trwania Festiwalu oraz za ewentualne straty materialne. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia, dymów itp. 

7. Każdy zespół powinien mieć jednego opiekuna na 15 Uczestników Festiwalu. 

8. Festiwal odbędzie się bez udziału publiczności. 

9. Na terenie organizowanego Festiwalu w celu zachowania maksymalnego 

bezpieczeństwa podczas pandemii SARS-CoV-2 przebywać będą mogli Uczestnicy, 

opiekunowie grupy (1 na 15 osób), ponadto organizatorzy, pracownicy, 

zleceniobiorcy.   

10. Zgłoszone grupy, które zostaną potwierdzone przez organizatora zobowiązane są 

przyjechać i odjechać o wyznaczonej wcześniej godzinie.  

11. Szatnie, toalety itp. będą dezynfekowane w trakcie trwania festiwalu po każdej 

korzystającej grupie.  

12. Na terenie organizowanego Festiwalu konieczne jest częste mycie/dezynfekcja rąk, 

jak i noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

obiektu. 

14. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i picia alkoholu na terenie organizowanego 

Festiwalu. 

15. Sprawy, które nie są ujęte regulaminem, a także jego interpretacja należą do 

organizatora. 

16. W razie działania tzw. siły wyższej organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany terminu festiwalu, a nawet do jego odwołania. 

 


	I. Postanowienia ogólne
	1. Termin i miejsce Festiwalu
	2. Cel Festiwalu
	3. Organizator i Kierownik Artystyczny Festiwalu
	4. Fundator nagród
	5. Kontakt

	II. Warunki uczestnictwa w festiwalu
	1. Kogo zapraszamy?
	2. Zgłoszenia
	3. Wymagane dokumenty
	4. Wpłata akredytacji
	5. Specyfikacja nagrań muzycznych i termin nadsyłania
	6. Wymiary sceny i parkietu

	III. Rezygnacja z udziału w festiwalu
	IV. Kategorie wiekowe
	V. Kategorie liczebnościowe i czas występu
	VI. Kategorie taneczne
	VII. Ocena i nagrody
	VIII. Postanowienia końcowe

