
  

 Pod Honorowymi patronatami  
 Prezydenta Miasta Opola 

 Marszałka Województwa Opolskiego  

 Polskiej Federacji Tańca 

 

MIĘDZYNARODOWY  

KONKURS BALETOWY 

TENDUS Opole 2018 
V Opolski Festiwal Tańca 

 
Zapraszamy na Międzynarodowy Konkurs Baletowy Opole 2018 tancerzy z całego świata. Jesteśmy otwarci  
zarówno dla tancerzy Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz ruchu amatorskiego realizowanego w 
szkołach, ogniskach i studiach tańca. Dla nas  liczy się tylko taniec!  

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR 

Niepubliczna Placówka Artystyczna - Studio Tańca Royal Dance Center 

WSPÓŁORGANIZATOR 

Fundacja Spin   

 

TERMIN i MIEJSCE 

24 listopada 2018 r. 

 domEXPO w Opolu, ul. Kępska 8 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 



CELE KONKURSU 

 prezentacja i promowanie tańca klasycznego, 

 pomoc uzdolnionym młodym tancerzom w rozpoczęciu zawodowej kariery,  

 międzynarodowa rywalizacja Fair Play oraz integracja tancerzy, dyrektorów i pedagogów tańca klasycznego z 

całego świata; 

 promocja Miasta Opole; 

 promocja województwa opolskiego; 

 wyłonienie laureatów konkursu na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz w poszczególnych 

kategoriach wiekowych; 

 wyłonienie zwycięzcy konkursu i przyznanie Grand PRIX Opole 2018 

 

ZADANIA KONKURSU 
 ocena prezentacji tanecznych, 

 przyznanie miejsc od 1 do 3, 

 wymiana doświadczeń między pedagogami oraz uczestnikami, 

 integracja tańczącej młodzieży, 

 umacnianie rangi sztuki baletowej 

KATEGORIE WIEKOWE  

 Dzieci do 11 lat: rocznik 2010 - 2007 

 Juniorzy 12 - 15 lat: rocznik 2006 – 2003 

 Młodzież powyżej 16 roku życia: rocznik 2002 i starsi 

 

PLAN ORGANIZACJI KONKURSU 
 

 24.11.2018 – przyjazd uczestników 

 24.11.2018  - Dzień Konkursowy  
- 8.00 – 19.00 – Eliminacje: Dwie prezentacje - Taniec Klasyczny oraz Taniec Współczesny 
- 20.00 – 23.00 – OPOLE DANCE FESTIWAL GALA GWIAZD  2018 – wybrane finałowe prezentacje 

 

Szczegółowy program zostanie przesłany i opublikowany po zamknięciu list startowych i umieszczony na stronie 

internetowej,  www.opolskifestiwaltanca.pl  oraz www.pft.org.pl  

JURY KONKURSU 

 Skład Jury oraz przewodniczącego powołuje Organizator, 
 W skład Jury wchodzą uznani pedagodzy, tancerze i choreografowie polscy oraz zagraniczni, 
 W Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowywały uczestników do udziału w konkursie oraz 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy uczestniczących w konkursie szkół baletowych, 
 Jury działa przez cały czas trwania konkursu, 
 Do zadań Jury należy: 

- ocena poziomu wykonania układów tanecznych z klasycznego repertuaru baletowego oraz 

układów dowolnych, z uwzględnieniem stylu i charakteru tańca oraz jego artystycznej formy, 

techniki, linii ciała,  elegancji, wyrazu, muzykalności, 

http://www.opolskifestiwaltanca.pl/
http://www.pft.org.pl/


- ocena umiejętności wykonania układu tanecznego realizowanego w oparciu o techniki tańca 

współczesnego lub tańca demiklasycznego, ocena stylu, formy, charakteru ruchu wyrazu oraz 

osobowości artystycznej, 

 wytypowanie laureatów konkursu „Tendus Opole 2018” - tytuł przyznawany spośród wszystkich 

uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych,  
 Uczestnicy konkursu oceniani są indywidualnie w skali od 1 – 10 punktów, niezależnie od tego, czy 

występują solo, czy w duecie, 
 W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów, decyduje głos przewodniczącego 

Jury, 
 Uchwały Jury zapadają większością głosów, przy obecności pełnego składu Jury, 
 Obrady Jury odbywają się w dniu konkursowym, 
 Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne 

 

NAGRODY 

 

 Nagrodę Grand PRIX konkursu „Tendus Opole 2018” w kwocie 600 zł, „Złotego Biletu” na  

VI Opolski Festiwal Tańca oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów przyznawana 

jest jednemu spośród laureatów  konkursu wytypowanym przez Jury spośród wszystkich laureatów. 

 Tytuł laureata konkursu „Tendus Opole 2018”,  oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 

sponsorów przyznawane są laureatom konkursu wytypowanym przez Jury, spośród wszystkich 

uczestników danej kategorii wiekowej konkursu (oraz poziomu zaawansowania). 

 Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów, 

 Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe, 

 Jury ma prawo przyznania nagród pozaregulaminowych dla pedagogów, 

 Wszystkie nagrody, tytuły i wyróżnienia są indywidualne, 

 Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie i pedagodzy im towarzyszący, otrzymują dyplom i 

certyfikat uczestnictwa, 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Do uczestnictwa w konkursu zgłaszają Dyrektorzy szkół baletowych, szkół tańca, ognisk i studiów po przez przesłanie 

w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada 2018 r. Karty zgłoszeń oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej na 

adres mailowy: biuro@opolskifestiwaltanca.pl  oraz m.gawron@pft.org.pl  

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przekazać do organizatora konkursu materiały reklamowe do folderu 

(zdjęcie portretowe i baletowe, prezentowany repertuar, krótkie CV i zdjęcie portretowe pedagoga prowadzącego, 

krótką informację o szkole z danymi adresowymi) pocztą internetową na adres  biuro@opolskifestiwaltanca.pl w 

terminie do 16 listopada 2018 roku. 

Polskie i zagraniczne Szkoły Baletowe mogą zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę uczniów 

Wysokość opłat startowej wynosi:  40 zł / 10€ od osoby 

na rachunek bankowy Royal Dance Company mBank  

 nr konta do wpłat w PLN:   

42 1140 2004 0000 3502 3717 5420,  

 nr konta do wpłat w Euro:  

IBAN: PL02 1140 2004 0000 3012 0569 3546 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 

mailto:biuro@opolskifestiwaltanca.pl


W treści przelewu należy wpisać, za co została dokonana startowa np.:  {Klub XYZ - opłata startowa} 

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia 
lub warunkowego zgłoszenia za podwójną opłatą startową. Nie ma możliwości wpłacania startowego na miejscu.  
Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!!! 

 
Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w dniu Turnieju 
w godzinach trwania rejestracji tj. od godziny 7.00 w Biurze Festiwalu - domEXPO ul. Kępska 8, Opole 

 
Uwaga! 
W przypadku jakichkolwiek zmian na listach startowych prosimy o zgłaszanie poprawek mailem na bieżąco, co 
pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i spokojnie przeprowadzić rejestrację w dniu zawodów. 

 
We wszystkich kategoriach ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych lub wspólnie 

dziewczęta + chłopcy w zależności od liczby zgłoszeń 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Uczestnicy konkursu występują solo lub w duecie, 

2. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji lub pas de deux z klasycznego repertuaru 

baletowego i jednego układu dowolnego. Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną 

zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych, 

3. Układ tańca dowolnego nie może przekraczać 4 minut, uczestnicy mogą występować solo lub w duecie. 

4. Partnerami w duecie mogą być osoby, które są uczestnikami konkursu lub nimi nie są, 

5. Kolejność występów uczestników będzie losowana, 

6. Prezentowane układy wykonywane są na scenie w kostiumach i w światłach scenicznych, 

7. Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów, 

8. Organizator konkursu zapewnia uczestnikom miejsce do ćwiczeń, 

9. Lista finalistów podana będzie po obradach Jury, w dniu 24 listopada 2018 roku, 

10. Konkurs kończy Koncert Finałowy –  OPOLE DANCE FESTIWAL GALA GWIAZD 2018, 

11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i pedagogów, przez cały 

okres trwania konkursu, 

12. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, 

13. Organizatorzy realizują konkurs na dwóch poziomach zaawansowania: dla uczniów Ogólnokształcących Szkół 

Baletowych oraz Amatorów szkolących się w szkołach, ogniskach i studiach tańca. 

14. Organizator daje możliwość startu amatorom w części konkursowej przewidzianej dla uczniów 

Ogólnokształcących Szkół Baletowych 

BAZA NOCLEGOWA 

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu i organizacji noclegów dla grup. 
Goście indywidualni oraz grupy rezerwujące pokoje w Hotelu DeSilva i Mercure na ustalone hasło ROYAL 
otrzymują promocyjne ceny w ramach partnerstwa: 
 

Hotel DeSilva **** 
- pokój 1-os ze śniadaniem : 215 zł brutto / doba 
- pokój 2-os ze śniadaniem : 255 zł brutto / doba 
Kontakt do rezerwacji : 
opole@desilva.pl 
tel. 77 540 70 00 
  
 

Hotel Mercure *** 
- pokój 1-os ze śniadaniem : 190 zł brutto / doba 
- pokój 2-os ze śniadaniem : 220 zł brutto / doba 
Kontakt do rezerwacji : 
h3405-re@accor.com 
tel. 77 45 18 109 
 

mailto:opole@desilva.pl
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek choroby i urazy uczestników konkursu, 
2. Uczestnicy są odpowiedzialni za ubezpieczenie siebie od wypadków, choroby i kradzieży, 
3. Uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do utworów audiowizualnych i zdjęć wykonanych w imieniu 

Organizatorów oraz ich rozpowszechniania (publikacji) 
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie utworów audiowizualnych i zdjęć w celach reklamowych lub 

promocyjnych Oranizatorów oraz kolejnych edycji Opolskiego Festiwalu Tańca. Ponadto, uczestnicy wyrażają 
zgodę na używanie wizerunku przez sponsorów konkursu, w swojej kampanii reklamowej. Takie przyznanie 
praw przez uczestników konkursu jest stałe i nieodwracalne bez żadnych geograficznych i czasowych ograniczeń, 

5. Uczestnicy nie są uprawnieni do żadnej zapłaty, wkładu, honorarium lub innej rekompensaty za przyznanie 
praw. Tym samym, zrzekają się wszelkich roszczeń dotyczących wizerunku, utworów audiowizualnych lub zdjęć, 

6. Organizator konkursu, opracowuje dokumentację uwzględniającą liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez 
nich wyniki, nazwisko laureata i wyróżnionych absolwentów ze wskazaniem szkoły i pedagoga prowadzącego 
ucznia w szkole, 

7. Zgłoszenia w formie elektronicznej tylko na oryginalnych kartach Organizatora oddzielnie dla solistów i duetów, 
(do pobrania na stronie www.pft.org.pl, www.opolskifestiwaltanca.pl  oraz www.royaldancecenter.pl ) 

8. Godziny otwarcia rejestracji: 7:00 – do czasu rejestracji ostatniego podmiotu. Przy rejestracji należy posiadać 
ksero dowodu wpłaty opłaty startowej. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą na adres 
podany w zgłoszeniu. 

9. Podczas Turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną. 
10. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności  

za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bez opieki. 
11. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet. 
12. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video – impreza ma charakter charytatywny zachęcamy do zakupu 

cegiełek Fundacji SPIN oraz pamiątek festiwalowych. 
13. Podczas Turnieju obowiązują bilety wstępu w wysokości: 20 zł / 5€  dorośli; 10 zł / 2,5€ dzieci i młodzież szkolna 

oraz seniorzy; dzieci do lat 4 bezpłatnie. Bilety będzie można zakupić w dniu Turnieju w kasie organizatora 
Turnieju. 

14. Każdy klub otrzymuje 1 bezpłatną wejściówkę dla trenera/opiekuna na 15 tancerzy. 
15. Klub/tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się z Turnieju nie skutkuje 

zwrotem opłaty startowej. 
16. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Jury w porozumieniu z Kierownikiem Festiwalu. 
17. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji 

delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów. 
18. Zgłoszenie się na Turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze i bezwarunkowo zgody 

na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i 
emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w 
materiałach z turnieju. 

19. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania 

nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego 
wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów. 

21. Kierownikiem organizacyjnym Turnieju jest Pan Tomasz Nawrocki tel. 600 044 210, a zastępca Pani Aleksandra 

Cybulska, która służy pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości tel.  728 875 570 
22. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronie naszego 

patrona honorowego Polskiej Federacji Tańca www.pft.org.pl, Opolskiego Festiwalu Tańca 
www.opolskifestiwaltanca.pl oraz Studia Tańca Royal Dance Center www.royaldancecenter.pl  

 
 

Uwaga!  
Międzynarodowy Konkurs Baletowy Opole 2018 jest częścią V Opolskiego Festiwalu Tańca, na który składają się 

również Międzynarodowy Turniej Tańca, BITWY TANECZNE - OPEN Salsa, Jazz, Contemporary, Disco Dance, Ballet, 

Tap Dance & Street Battles oraz Warsztaty Taneczne z technik: Salsa, Jazz, Ballet, Modern, Street Dance, Tap Dance, 

Disco Dance. 

 



DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest 
Royal Dance Company Tomasz Nawrocki  z siedzibą w Opolu, ul. Książąt Opolskich 48-50. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zawodów. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne i konieczne dla wzięcia udziału w zawodach. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia 
ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

4.  W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych 
osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej lub 
fundatorom nagród w celu realizacji prawa do przekazania nagrody. 

5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, 
- żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli 
są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 
lit. c) rozporządzenia RODO). 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z 
obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być kierowane przez 
uprawnioną osobę pod adres e-mail: biuro@royaldancecenter.pl 
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                     Opolska Wenecja                                                        Stawek Barlickiego i wieża Piastowska 

 
 

Zapraszam do odwiedzenia gościnnego Opola i 
pełnego udziału  

w V Opolskim Festiwalu Tańca  
w imieniu organizatorów:  

Tomasz Nawrocki  
 

Do zobaczenia na parkiecie! 
 

                  Amfiteatr Opolski    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce V Opolskiego Festiwalu Tańca – domEXPO – Opole ul. Kępska 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Studenckie Centrum Kultury - Opole, ul. Katowicka 95 


