
 
 

XIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 

FORMACJI GIMNASTYCZNO - TANECZNYCH „ GIM - SHOW 2018” 

O GRAND PRIX PREZYDENTA MIASTA GDYNI 

28.04.2018r. 

REGULAMIN  

  

1. ORGANIZATOR:   Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia  

tel./fax: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

           Koordynator Festiwalu: Anna Ziemann  

 

2. CELE FESTIWALU: 

 

1. Popularyzacja zespołowych form gimnastycznych, walorów artystycznych i wychowawczych. 

2. Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

4. Stworzenie warunków do wymiany pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi  

i młodzieżowymi zespołami gimnastyczno-tanecznymi. 

 

3. KATEGORIE WIEKOWE  I  ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Festiwal przeznaczony jest dla placówek pozaszkolnych i szkolnych, które działają w ruchu amatorskim 

gimnastyki artystycznej, sportowej, akrobatycznej i innych form gimnastycznych. Do Festiwalu nie będą 

dopuszczane zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych gimnastyki artystycznej, sportowej, 

akrobatycznej oraz profesjonalne tancerki i zespoły cheerleaders.  

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

 6 - 9 lat (roczniki 2009-2012) 

 10 - 13 lat (roczniki 2005-2008) 

 14 lat i powyżej (roczniki 2004 i starsze) 

 

2. Ilość uczestników: 8 - 26 osób w zespole. Każda placówka może zgłosić dowolną ilość zespołów 

w każdej grupie wiekowej. 
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3. Forma prezentacji: każdy zespół może zaprezentować jeden układ gimnastyczno-taneczny  

w swojej kategorii wiekowej z przyborem gimnastycznym, z rekwizytem taneczny  

(z wyłączeniem pomponów) lub bez przyboru/rekwizytu.  

O przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników. W przypadku, gdy 

liczba uczestników starszych w danym zespole równa jest młodszym, formacja powinna być 

zgłoszona do starszej kategorii wiekowej. 

4. Czas trwania prezentacji: min. 2 min. do max. 4 min.  

5. Muzyka:  

 Nagranie, w formacie MP3 lub audio, należy opisać (nazwa_zespołu - nazwa_placówki -

kategoria_wiekowa np.: Bąbelki – MDK Gdynia – 6 – 9 lat) i przesłać pocztą elektroniczną 

do dnia 06.04.2018r. na adres: leszek.buczynski@mdk.gdynia.pl  

 Dodatkowo dla pewności konieczne jest posiadanie kopii nagrania na pendrive USB  

w formacie MP3 lub audio). 

6. Festiwal odbędzie się na planszy dywanowej o wymiarach 14 m x 16 m. Wszystkie występy będą 

mogły odbywać się wyłącznie w skarpetkach, baletkach, napalcówkach lub boso.  

 

7. Komisja Sędziowska przyzna nagrodę główną- Grand Prix Festiwalu „Gim-Show 2018” 

ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni za najwyższy poziom artystyczny kompozycji 

formacji gimnastyczno- tanecznej.  

Dodatkowo przez Komisję Sędziowską przyznane zostaną nagrody specjalne: 

 

W KATEGORII 6 - 9 LAT:  

   Najzabawniejsza Choreografia 

   Najbardziej Radosna Formacja 

   Najlepsza Choreografia 

   Najbardziej Oryginalny Wizerunek 

   Największa Trudność Gimnastyczna 

 

W KATEGORII 10 - 13 LAT: 

   Największa Trudność Gimnastyczna 

   Największa Ekspresja Ruchowa 

   Najbardziej Oryginalny Przybór Gimnastyczny lub Rekwizyt Taneczny 

   Najlepsza Kreacja Artystyczna 

   Najbardziej Widowiskowa Choreografia 
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W KATEGORII 14 LAT I POWYŻEJ: 

   Największa Trudność Gimnastyczna 

   Największa Ekspresja Ruchowa 

   Najbardziej Oryginalny Wizerunek  

   Największy Wyraz Artystyczny 

   Najbardziej Widowiskowa Choreografia 

 

                     oraz Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni 

 

Każdy uczestnik biorący udział w Festiwalu „Gim-Show 2018” zostanie nagrodzony za swój występ 

pamiątkową koszulką i medalem. 

 

8. W swojej ocenie jury weźmie pod uwagę: 

 Elementy gimnastyczne, 

 Elementy taneczne, 

 Choreografię, 

 Różnorodność ustawień, 

 Powiązanie muzyki z ruchem tanecznym, 

 Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

            4. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Termin Festiwalu:  28.04.2018r. 

2. Miejsce Festiwalu:  Gdynia Arena  
Hala Sportowo - Widowiskowa 
ul. Kazimierza Górskiego 8, Gdynia. 

 

3. Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty startowej należy przesłać: 

 drogą elektroniczną na adres: biuro@mdk.gdynia.pl  

lub fax-em pod numer: tel./fax: (58) 698 86 18, 698 63 02 wew. 25  

w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2018r.  

Przy zgłoszeniu obowiązuje wpłata startowego w wysokości 25 zł/os.  

 

  Wpłaty należy dokonać na konto Młodzieżowego Domu Kultury o nr:  

34 1440 1026 0000 0000 0033 9978 lub w kasie Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

mailto:biuro@mdk.gdynia.pl


 
 

4. Szczegółowy program Festiwalu wraz z kolejnością występów zespołów zostanie dostarczony 

pocztą elektroniczną do dnia 21 kwietnia 2018 r. 

 

5. Uczestnicy lub delegujące ich placówki zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów 

związanych z przejazdem i pobytem podczas Festiwalu. 

 

6. Każdy uczestnik w wieku szkolnym zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

  

5. UWAGI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Przesyłając kartę zgłoszenia uczestnicy Festiwalu automatycznie wyrażają zgodę na bezpłatną 

rejestrację i ewentualną retransmisję prezentowanych układów choreograficznych oraz 

przetwarzanie zapisanego obrazu przez media telewizyjne w dowolny sposób. 

 Każdy przebywający na Festiwalu ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatora, przepisów 

p/poż. i b.h.p. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 W sprawach finansowych i zakwaterowania można kontaktować się z p. Mirosławą Okroj, 

sekretariat MDK, tel. (58) 698 63 02. 

 W kwestiach organizacyjno-regulaminowych można kontaktować się z p. Anną Ziemann,  

tel. 609 456 398. 

 

 

Koordynator Festiwalu      Kierownik Działu Sportu i Rekreacji 

Anna Ziemann       Tatiana Różankiewicz


