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Szkoły Podstawowe,  
 Domy Kultury, 

Zespoły taneczne.

ZAPROSZENIE

W imieniu Wójt Gminy Michałowice i Klubu Sportowego 
„ZDROWIE” mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do udziału w 

XV Jubileuszowych Michałowickich Spotkaniach 
Artystycznych Dzieci i  Młodzieży.

Udział w imprezie jest BEZPŁATNY.



Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla 
organizacji pozarządowych.

Impreza odbędzie się w dniu 17 listopada w Szkole Podstawowej  w 
Michałowicach ul. Szkolna 15 w godzinach 12 - 19. 
Na program imprezy składać się będzie:

Turniej grup tanecznych, 
Występy wokalistów.

Repertuar:

„Grupy taneczne”
Zespół przedstawia prezentację artystyczną wybranego tematu przy użyciu 
dowolnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu 
muzycznego.
Kategorie taneczne:

1. - taniec nowoczesny  (4 kat. wiekowe),
2. - hip hop  (3 kat. wiekowe: II, III i IV)
3. - inne formy taneczne (4 kat. wiekowe),
4. – jazz taniec współczesny ( 3 kat. wiekowe II, III i IV).
Kategorie wiekowe:

kat. I  - dzieci 6 - 8 lat,   
kat. II - dzieci 9 - 11 lat  
kat. III- dzieci 12 - 15 lat 
kat. IV- młodzież +16 lat

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 
większości zespołu-min. 80%.  Konieczne jest posiadanie 
legitymacji szkolnych w celu weryfikacji.
Ocena i wyróżnienia:

1. Jury oceniając zespół będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
· dobór repertuaru tanecznego i muzycznego,
· technika wykonania,
· opracowanie choreograficzne,
· dobór kostiumów i rekwizytów,
· zgodność ruchu i muzyki,
· ogólny wyraz artystyczny.

Każdy zespół może zgłosić jedną prezentację w danej kategorii.



Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla 
organizacji pozarządowych.

Przegląd wokalistów.
 Prowadzony on będzie w następujących  kategoriach:
wokaliści,( trzy kategorie wiekowe)
  I    kat. – dzieci      9 - 11 lat. 
II   kat -   dzieci     12 - 15 lat. 
III   kat. – młodzież   +16 lat.

Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń co do charakteru i rodzaju 
prezentowanej muzyki czy stylu. 
Prezentujące się wokaliści będą oceniani przez muzyków. Chcemy 
wyłonić „młodych artystów” o najlepszym warsztacie muzycznym i dać 
szansę zaprezentowania się tym, którzy nigdy nie mieli okazji do 
prezentacji swoich umiejętności. Każdy wokalista bierze udział w jednej
prezentacji.

Każdy solista lub zespół wokalny może zgłosić jedną 
prezentację. Nie dopuszczamy prezentacji a-capella.
Podkłady muzyczne / muzyka do prezentacji wokalnych oraz 
tanecznych muszą być przesłane w formacie MP3 i zapasowa 
kopia na nośniku pendriwe.

Bardzo prosimy o nagłośnienie tej imprezy w Państwa Placówkach i zachęcenie 
dzieci i młodzieży do wzięcia w niej udziału.

Osoba odpowiedzialna za organizację  imprezy:
z ramienia Klubu Zdrowie  Jarosław Gajek tel. 600894690. 

Zgłoszenie do pobrania ze strony klubu 
www.klubsportowyzdrowie.pl  zakładka  AKTUALNOŚCI

 

http://www.klubsportowyzdrowie.pl/


Zgłoszenie oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników należy przesłać do 
08 listopada 2019 pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: zdrowie@o2.pl 
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w spotkaniach. Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zostaną odrzucone.

UBEZPIECZENIE NNW.
Obowiązek ubezpieczenia uczestników spoczywa na placówkach zgłaszających. 
Organizatorzy imprezy nie zapewniają ubezpieczenia.   




