
ANEKS do REGULAMINU III FESTIWALU SZTUKI TANECZNEJ
PLĄSOWADŁA 2020

TERMIN i MIEJSCE: 
22 listopada 2020r., transmisja internetowa

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Zgłoszenie  solisty,  duetu  lub  zespołu  do Festiwalu  następuje  poprzez  wypełnienie  karty

zgłoszenia w serwisie https://moja.kartazgloszen.pl do 14 listopada 2020r.
2. Każda prezentacja zgłaszana jest osobno.
3. O  zakwalifikowaniu  do  Festiwalu  decydować  będzie  kolejność  zgłoszeń  (liczba  miejsc

ograniczona).
4. W przypadku  małej  liczby  zgłoszeń  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  połączenia

kategorii. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń Organizator może zamknąć listy przed czasem.
5. Udział w Festiwalu jest BEZPŁATNY.

DANE TECHNICZNE:
1. Wszyscy Uczestnicy (soliści,  duety,  grupy) zobowiązani są do przygotowania prezentacji

tanecznych w postaci  nagrań  wideo  i  przesłania  ich  do  Organizatora  w terminie  do  14
listopada  2020r.  za  pośrednictwem  We  Transfer  lub  w  inny  sposób  umożliwiający
Organizatorowi pobranie przesłanego pliku.

2. Zapis pliku cyfrowego w formacie mp4, wielkość filmu: max do 270 mb.
3. Jakość zapisu nie gorsza niż HD.
4. Prezentacje w kadrze ogólnym i planie szerokim.
5. Kamera ustawiona statycznie, na wprost.
6. Całość nagrania z jednego ujęcia, bez montażu.
7. W  kadrze  powinna  się  znajdować  tylko  przestrzeń  wykorzystywana  do  prezentowanej

choreografii.
8. Tło jednolite. Światło białe, ogólne.
9. Przy nagraniach proszę zwrócić uwagę na dobrą jakość dźwięku (by dźwięk był wyraźny).
10. Nagranie powinno być aktualne i nie może być profesjonalnie zmontowane.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych nagrań.

Opis nagrań:

SOLO: konkurencja taneczna – kategoria wiekowa – debiuty/mistrzowie – nazwa zespołu/szkoły –
imię i nazwisko – tytuł
DUET: konkurencja taneczna – kategoria wiekowa – debiuty/mistrzowie – nazwa zespołu/szkoły –
imiona i nazwiska – tytuł
SMALL  GROUP/FORMATION/LARGE  FORMATION:  konkurencja  taneczna  –  kategoria
wiekowa  –  nazwa  szkoły  –  nazwa  zespołu  –  tytuł  (w  przypadku  zgłaszania  prezentacji  w
Pierwszym Kroczku proszę w opisie nagrania przy kategorii wiekowej dopisać PK)/

np. folk – 8-11 lat – PK – Szkoła Tańca – Piruecik - Poleczka

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

https://moja.kartazgloszen.pl/

