
Formularz zgłoszeniowy

Szkoła:
Adres:
Nauczyciel:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

L.p. Imię i nazwisko pary Data urodzenia Numery 
legitymacji

Wybrane 
tańce

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Podpis nauczyciela                                       Podpis Dyrektora Szkoły

I
 Turniej Tańca Towarzyskiego

Szkół Ponadgimnazjalnych
marzec 2008

I. Organizator
Iwona Gajdos, Agnieszka Krzynowek 
XXI Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa w Łodzi
ul. Kopernika 2, 90-509 Łódź
tel. (042) 636 68 54
fax (042) 636 62 55
e-mail: sekretariatlo21@o2.pl



II. Cele
1. Popularyzacja tańca towarzyskiego
2. Wdrożenie młodzieży do samodoskonalenia sprawności i kondycji

fizycznej
3. Dbałość o poprawną postawę ciała
4. Rozumienie potrzeby czynnego uczestnictwa w tanecznej formie
ruchu i rywalizacji międzyszkolnej

5. Zwiększenie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu
6. Wzbogacenie wyobraźni estetyki ruchu
7. Integrowanie środowiska uczniowskiego szkół łódzkich

III. Warunki uczestnictwa
1. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie pięć par
2. Pary tworzą uczniowie danej szkoły
3. Pary są zgłoszone przez nauczyciela wychowania fizycznego, który 

odpowiada za opiekę nad zawodnikami i za ich kondycję zdrowotną
4. Udział w turnieju jest bezpłatny

IV. Zgłoszenie
1. Formularz zgłoszeniowy par należy przesłać do organizatorów 

na wyżej wymieniony adres szkoły lub faxem
2. W formularzu należy wskazać wybrane tańce prezentowane przez 

poszczególne pary
3. Termin zgłoszenia mija 07 stycznia 2008 roku

V. Zasady turnieju
1. Szkołę reprezentuje maksymalnie pięć par
2. Pary prezentują się w kolejności ustalonej przez losowanie
3. Każda para prezentuje wybrany taniec łaciński (samba, cha-cha, 

rumba, paso doble, jive, salsa) i wybrany taniec standardowy (walc 
angielski, walc wiedeński, tango, slowfox, quicksteep)

4. Czas prezentacji - 90 sekund
5. Uczestnicy zapewniają sobie podkład muzyczny (opisana płyta CD) 
dostarczona siedem dni przed konkursem do organizatorów

7. W skład komisji wchodzi pięciu sędziów wyłonionych przez
organizatora

VI. Kryteria oceny
1. Poczucie rytmu
2. Oddanie charakteru tańca
3. Zgodność z muzyką
4. Prawidłowa postawa ciała
5. Prawidłowa technika kroków (figur)
6. Zgranie pary
7. Ogólne wrażenie artystyczne

VII. Nagrody
1. Za miejsca I-III medale i dyplomy
2. Za miejsca IV-VI dyplomy
3. Dla wszystkich uczestników - dyplomy za udział

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad turnieju w przypadku 
dużej liczby uczestników (o zmianach zainteresowani zostaną poinformowani).


