
 

 
  

 

 

Ogólnopolski Festiwal Tańca i Sztuki Cyrkowej 

VIVERSO Kielce’2022 
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty 

 

Festiwal będzie składał się z dwóch części konkursowych: Tanecznej i Cyrkowej 
 
 

Organizatorzy:  Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach 

 

Termin: 13 listopada 2022 
 
Miejsce rozgrywania festiwalu:  Hala Sportowa MOSiR 

ul. Krakowska 72  

25-701 Kielce 

 
Cele Festiwalu: 

● Popularyzacja tańca i sztuki cyrkowej jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży. 

● Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca i sztuki cyrkowej. 

● Nauka zdrowej rywalizacji i zasad Fair Play wśród tańczącej młodzieży. 

● Konfrontacja dorobku i doświadczeń uczestników oraz trenerów. 

● Szkolenie uczestników i trenerów, podnoszenie ich świadomości, wiedzy i umiejętności technicznych. 

● Wyłonienie najlepszych spośród zespołów zgłoszonych do konkursu. 

 

KONKURS TANECZNY: 
 

Kategorie wiekowe: 
● do 11 lat (rocznik 2010 i młodsi) 
● 12 - 15 lat  (roczniki 2009 - 2006) 
● 16 - 26 lat  (rocznik 2005 - 1996) 

● od 26 lat (rocznik 1995 i starsi) 

 
O kategorii wiekowej decyduje rocznik a nie data urodzenia uczestników. 
W grupie/formacji większość tancerzy (min. 51%) musi spełniać kryteria wieku. 

 
Czas prezentacji: od 2:00 do 4:00 min. 



 

Dyscypliny i kategorie taneczne: 
 

Dyscyplina 
Solo 

Duet 

Grupa  
(3-8 os.) 

Formacja  
(od 9 os.)* 

Taniec Jazzowy - V 

Taniec Współczesny - V 

Show Dance/ Inscenizacja Taneczna 
Widowisko, taneczne formy fabularyzowane, oparte na dowolnej technice tańca 
lub ich kombinacji z elementami gimnastyki etc. 

- V 

Art Dance 
Prezentacje oparte na różnorodnych formach tańca scenicznego,  w szczególności 
tańca jazzowego, współczesnego, klasycznego, show dance etc. 

V - 

Inne formy tańca 
Wszystkie formy tańca nie ujęte w pozostałych kategoriach, w tym: hip-hop, 

zespoły tańca ludowego, towarzyskiego, tańców karaibskich, disco dance i inne 

- V 

* W przypadku wystarczającej ilości zgłoszeń kategorie grup i formacji zostaną rozegrane osobno. 
 
 

KONKURS GRUP CYRKOWYCH: 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku do 21 lat. Konkurs zostanie rozegrany bez podziału 
na kategorie wiekowe. 

 
Uczestnik jest zobowiązany do wykonania występu w taki sposób, by nikt nie doznał szkody. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na zdrowiu powstały 

w związku z udziałem uczestnika w festiwalu, zarówno wobec Uczestnika jak i osób trzecich. 
 

Dyscypliny i kategorie prezentacji: 
 

Dyscyplina 
Solo 

Duet 

Grupa  
(3-8 os.)  

Formacja  
(od 9 os.)* 

Żonglerka V V 

Ekwilibrystyka V V 

Akrobatyka i gimnastyka V V 

Inne formy cyrkowe 

prezentacje nie będące żadną z powyższych dyscyplin lub ich połączenie za 
wyjątkiem Aerial Hoop, akrobatyki na szarfach i innych form akrobatyki 
powietrznej. 

V V 

* W przypadku wystarczającej ilości zgłoszeń kategorie grup i formacji zostaną rozegrane osobno. 
 
Czas prezentacji: 

 Prezentacje muszą mieścić się w czasie do 5:00 min. 

 



 

 

Zasady oceniania: 

 Obydwa konkursy będzie oceniać komisja sędziowska w której skład wejdą specjaliści w dziedzinie zawartych 

w regulaminie dyscyplin tanecznych i cyrkowych. Skład komisji sędziowskiej zostanie opublikowany na stronie 

internetowej festiwalu najpóźniej do 1.11.2022r. 

 Prezentacje będą oceniane w 4 zakresach: 
− technika 
− choreografia i kompozycja 

− zgodność prezentacji z kategorią w której została zgłoszona 

− ogólny wyraz artystyczny 

 Każda prezentacja oceniana jest osobno. 

 Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji do innej kategorii tanecznej. 

 Elementy gimnastyczne i akrobatyczne są dozwolone we wszystkich kategoriach. 

 W konkursie zespołów tanecznych elementy akrobatyczne powinny być jedynie urozmaiceniem tanecznej 
prezentacji oraz muszą zastać wykonane w sposób bezpieczny dla tancerzy. Prawidłowo wykonane 
elementy akrobatyczne nie mają wpływu na ocenę sędziowską, z kolei nieprawidłowo wykonane mogą 
obniżyć ocenę prezentacji. 

 
Nagrody: 
 Każdy podmiot uczestniczący w festiwalu otrzyma dyplom. 

 Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają medale lub puchary 

 Najlepsza prezentacja festiwalu otrzyma Grand Prix w postaci nagrody rzeczowej 

 

Zasady uczestnictwa: 

 W każdej kategorii liczba startujących jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Organizatorzy zastrzegają możliwość nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń. 

 Każde przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową. W razie nieprzyjęcia zgłoszenia, podmiot 
zostanie poinformowany o wpisaniu go na listę rezerwową. 

 Organizatorzy zastrzegają możliwość łączenia kategorii w wypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. 

 Każdy podmiot taneczny prezentuje jeden układ w danej kategorii i dyscyplinie. 

 Zabrania się prezentacji tego samego programu w różnych kategoriach. 

 Wszyscy uczestnicy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości potwierdzający wiek. 

 Każdy podmiot musi posiadać ze sobą kopię podkładów muzycznych w formie opisanych plików wysokiej 
jakości (zalecane 320 kb/s) na dysku przenośnym (pendrive). 

 Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach minimalnych 12m x 10m z podłogą baletową. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz używania źródeł ognia oraz elementów scenografii, rekwizytów czy 

 kostiumów, które mogłyby trwale uszkodzić lub zabrudzić podłogę baletową i wyposażenie sceny. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz rozsypywania, rozlewania i rozrzucania jakichkolwiek substancji i drobnych 

elementów. Wszystkie rekwizyty, elementy scenografii i kostiumów muszą zostać wniesione przez tancerzy 

na scenę w ciągu 30 sekund przed prezentacją i muszą być z niej uprzątnięte w ciągu 30 sekund od 

zakończenia prezentacji. 

 

Warunki zgłoszenia do konkursu: 

 UWAGA! Ograniczona ilość uczestników! O przyjęciu decyduje data przesłania zgłoszenia! Przyjęcie 

poszczególnych zgłoszeń zostanie potwierdzone drogą mailową. 

 Do konkursu zostanie przyjętych tylko 15 solistów/duetów w każdej kategorii tanecznej i wiekowej.  

 Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 3 solistów/duetów w każdej kategorii tanecznej i wiekowej. 

(Np. Placówka może zgłosić 3 solistów w kat. do 11 lat w Tańcu Jazzowym, 3 w kat. do 11 lat w Tańcu 

Współczesnym i 3 w kat. 12-15 w Tańcu Jazzowym).  



 

 Zgłoszenia zespołu, solisty lub duetu należy dokonać poprzez stronę https://danceit.pl?159 

 Zgłoszenia będą przyjmowane od 13 października do 4 listopada lub do wyczerpania miejsc. 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata opłaty startowej w wysokości: 

 30 zł od osoby za pierwszą prezentację 

 20 zł od osoby za każdą następną prezentację 

Opłaty startowe zbiorczo dla wszystkich zgłoszeń z danej placówki przyjmujemy do dnia 4.11.2021, wyłącznie 
przelewem na konto: 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej 
VIVERSO ul. Św. Leonarda 15/7, 25-311 Kielce 

konto: 24 8493 0004 0000 0063 1611 0001 
 

w tytule przelewu NALEŻY OBOWIĄZKOWO wpisać: 

“VIVERSO + [nazwa placówki delegującej] + [ ilość wpłat 30 zł] + [ilość wpłat 20  zł]” 

(w przypadku zgłoszeń indywidualnych należy podać imię i nazwisko solisty/duetu/grupy etc.) 

 
 Podmioty zainteresowane otrzymaniem faktury są zobowiązane do podania szczegółowych danych do jej 

wystawienia na adres e-mail organizatora najpóźniej do 4.11.2022r. 

 przelewy nieopisane, lub opisane w sposób nieprawidłowy będą zwracane. 

 
Pliki Muzyczne: 
 Pliki z podkładem muzycznym należy wgrać na platformę danceit.pl w momencie zgłaszania prezentacji. 

 Wykonawca lub instruktor/opiekun musi posiadać ze sobą kopię zapasową podkładu muzycznego na 

 dysku przenośnym (pendrive) w formie opisanych plików mp3. 

 
Informacje dodatkowe: 

 Warunki udziału publiczności w wydarzeniu będą uzależnione od wytycznych sanitarnych obowiązujących w 
czasie trwania konkursu. 

 Szczegółowe wytyczne sanitarne, które będą obowiązywały podczas festiwalu oraz wymagane oświadczenia 
i zgody będą zależne od sytuacji epidemicznej i zostaną opublikowane i przesłane zgłoszonym uczestnikom 
najpóźniej do dnia 05.11.2022 

 W czasie trwania festiwalu organizator zapewnia obsługę medyczną. 

 Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące. 

 Pomieszczenia Hali Sportowej, w tym garderoby są otwarte - nie są zamykane ani dozorowane, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne / dowody osobiste uczestników. 

 Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach 

oświatowych. 

 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Festiwalu. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczestników. 

 Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

 Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego oraz 

 Organizatorów. 

 Dokonanie zgłoszenia i udział w VIVERSO Kielce’2022 równoznaczne jest z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na: 
- rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i 

emisję w dowolnych mediach przez organizatorów; 
- wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach 

festiwalowych (listy startowe, listy laureatów etc); 

udział w nagraniu festiwalu transmitowanym na żywo za pośrednictwem Internetu. 

 Zgłoszenie na festiwal oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu. 

https://danceit.pl/?159


 

Kontakt z biurem organizacyjnym: 

● tel. 510 108 216 

● e-mail: sviverso@gmail.com 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KIELCACH 
● Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 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), informujemy że: 
● Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO. . 
● W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących uczestnikom lub ich 

opiekunom prawnym praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
sviverso@gmail.com 

● Przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 
ust.1 pkt. c w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z działalnością 
Stowarzyszenia Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO. 

● Przekazane dane osobowe będą przechowywane jednego roku, 
● Dane osobowe uczestnika nie będą profilowane ani też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
● Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
● Dane osobowe uczestników lub ich opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO, 
● Uczestnik lub jego opiekun prawny posiada prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika i prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

● Uczestnik lub jego opiekun prawny posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, 
przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem, 
● Uczestnik lub jego opiekun prawny posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:sviverso@gmail.com

