
 
 
„A TERAZ MY”      
PREZENTACJE TANECZNE 
 
REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR:         
 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 

 
MIEJSCE IMPREZY: 
 

Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40, Hala Sportowa 
 
CELE IMPREZY: 
 
 Prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego, 
 Konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, 
 Wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców, 
 Wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów, 
 Promowanie dziecięcej i młodzieżowej aktywności artystycznej, 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
 W prezentacjach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,  

szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. 
 Każdy zespół może zaprezentować tylko 1 układ , a każdy uczestnik może być 

członkiem tylko jednego zespołu. 
 Każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolną. 
 Wraz z kartą zgłoszenia proszę nadesłać imienną listę uczestników z rokiem 

urodzenia. 
 Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 3,30 sek. 
 Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (palac@palac.szczecin.pl)  

w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2014 r. z dopiskiem „A teraz my”- 
Prezentacje taneczne. 

 Akredytację w wysokości 10 zł od uczestnika należy wpłacić na konto: 
 

 

Pałac Młodzieży – PCE 
PEKAO B.P O/Szczecin 

31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 
Z dopiskiem „A teraz my”- Prezentacje taneczne 

 

Podając nazwę zespołu oraz placówkę w nieprzekraczalnym terminie 
do 07.03.2014 r. Ze względu na poniesione koszty organizacyjne, wpłacona 
akredytacja nie podlega zwrotowi. 
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KATEGORIE WIEKOWE: 
 
 Liczy się rok urodzenia. 

 
 6-9 lat, 

10-12 lat, 
13-15 lat, 
pow. 16 lat, 

 
NAGRODY: 
 
 Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa oraz pamiątkową statuetkę,  

bez przyznawania miejsc. 
 
TERMINY I MIEJSCE: 
 

 Prezentacje odbędą się 22.03. 2014 r. w  Hali Sportowej Szkoły Podstawowej 
 nr 35, ul. Świętoborzyców 40, Hala Sportowa 

 
UWAGI KOŃCOWE: 
 
 Opisane podkłady muzyczne w postaci pliku audio w dowolnym formacie należy 

dostarczyć na adres: studio@palac.szczecin.pl lub do Działu Organizacyjnego Pałacu 
Młodzieży (pok. 3) w terminie do 07.03.2014 r. 

 Konkurs odbędzie się na macie baletowej. 
Ze względu na delikatną powierzchnię prosimy używać obuwia miękkiego.  

 W sprawach regulaminowych proszę kontaktować się z p. Dorotą Lindner-Baran  
e-mail: dlindner-baran@wp.pl, w sprawach organizacyjnych z Działem 
Organizacyjnym Pałacu Młodzieży, e-mail: palac@palac.szczecin.pl,  
tel. (091) 422 52 61 wew. 31 lub 25. 

 Organizator udostępnia uczestnikom konkursu wspólną salę prób i garderobę.  
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty 
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada. 
 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  

z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu Młodzieży – PCE  

w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na 

stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie 

publikacji w celach niekomercyjnych. 
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