
    

    

    

    

PATRONAT: Wójt Gminy Postomino - JANUSZ BOJKOWSKI 
ORGANIZATORZY: CHEERLEADERS MAXI ENERGIA,  

Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz 
SPONSOR GŁÓWNY: ENERGA 

REGULAMIN 
1. CEL: popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia, aktywizacja osób w różnym wieku, 

promocja gminy Postomino poprzez taniec 

2. MIEJSCE: letnia scena przy Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu, ul. Nadmorska 

3. TERMIN: 10 sierpnia 2012 roku (piątek) 
START: godz. 18.30; ZAKOŃCZENIE - godz. 21.30 

I ETAP – ELIMINACJE - minutowa prezentacja taneczna do przypadkowej muzyki. 
Uczestnicy prezentują swoje możliwości taneczne w grupach liczących od 6 do 8 
tancerzy. Po wspólnym pokazie międzynarodowe jury, złożone z trzech sędziów: 
- KAMILA ZALEWSKA – commercial, high heels, choreography - Musical Theatre Diploma – ANGLIA 
- ENESSA BROUSKINA – jazz, taniec współczesny, taniec klasyczny, folk – Ogrizkov Dance Studio Moskwa  

– ROSJA 
- RAFAŁ "TITO" KRYLA – funky new style – Dance School Tychy, finalista YOU CAN DANCE – POLSKA  

wręcza dla dwóch tancerzy kartę wstępu do II etapu eliminacji - półfinału. 

Wymierną oceną pokazu półfinałowego i finałowego będzie 10 sekundowy  pomiar 
głośności aplauzu publiczności przyrządem do pomiaru poziomu natężenia hałasu 

II ETAP – PÓŁFINAŁ - minutowa prezentacja taneczna do przypadkowej muzyki. 
Uczestnicy prezentują się do wybranej przypadkowo muzyki w grupie. Po wspólnym 
pokazie każdy uczestnik tańczy przez 10 sekund do przypadkowej muzyki. Podczas tańca 
indywidualnego prowadzony jest pomiar hałasu. Tylko 2 tancerzy - zdobywców 
najgłośniejszych aplauzów przechodzi do etapu finałowego. 

III ETAP – FINAŁ – 2-minutowa prezentacja taneczna każdego z finalistów do 
przygotowanego przez siebie utworu muzycznego (należy dostarczyć na nośniku, tj.: CD, 
mp3, pendrive, itp). Uczestnicy tańczą na przeciw siebie, a zwycięzcę wybiera 
publiczność poprzez najgłośniejszy aplauz (oklaski i okrzyki) – profesjonalnym miernikiem 
prowadzony jest pomiar poziomu natężenia hałasu 

4. UCZESTNICY: osoby w każdym wieku, reprezentujące różne style taneczne 
Organizator, ze względu na możliwości przeprowadzenia imprezy zastrzega sobie prawo 
na ograniczenie ilości tancerzy do 200 osób 

5. ZAPISY: od dnia 6 sierpnia 2012 r. do godz. 18.00 w dniu 10 sierpnia 2012 r. w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Jarosławcu, ul. Nadmorska 28, w godz. od 9.00 do 21.00 
poprzez złożenie Karty Uczestnika oraz wniesienie opłaty w wysokości 5,00 zł 

6. NAGRODY: 
PULA NAGRÓD w konkursie to 3.000,00 zł 

I miejsce – 1.200,00 zł i talon o wartości 1.200,00 zł na zakupy w Salonach BUTIK 
II miejsce – 300,00 zł  
Wyróżnienia przyznane przez Organizatora – nagrody rzeczowe 
Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród (np. w kategoriach 
wiekowych) w przypadku mniejszej ilości uczestników 


