
REGULAMIN  
 

XX REGIONALNEGO TURNIEJU  
TAŃCÓW POLSKICH 

 
„O Złoty Klucz” 

 
 

DROHICZYN 2019 
 

 
 

ORGANIZATOR: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie 
 
PATRONAT: 
Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,  
Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF® 
 

1. TERMIN I MIEJSCE 
7 grudnia 2019 r. (sobota) 
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 
Biuro organizacyjne j. w.  

 
2. CEL KONKURSU 
− ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego; 
− popularyzowanie polskich tańców narodowych; 
− nawiązanie do tradycji polskich tańców narodowych, jako formy tańców towarzyskich; 
− ukazanie polskich tańców narodowych, jako kreatywnej metody pracy z dzieckiem 

w procesie wychowania estetycznego; 
− stworzenie dzieciom i młodzieży nowej formy aktywnego spędzania wolnego czasu; 
− integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz instruktorów pracujących z zespołami 

czy grupami twórczymi, wymiana doświadczeń. 
 

3. KATEGORIE WIEKOWE, WARUNKI UCZESTNICTWA 
a) turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

kategoria I - 7-9 lat  (2010, 2011, 2012) polka, krakowiak 
b) o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek osoby starszej w parze 
c) w Turnieju nie mogą brać udziału pary, ani pojedyncze osoby, które weszły do 

finału XI Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Miecz Woja Drogita” 
d) pary (grupy) przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie 

 
e) Turniej rozpocznie się polonezem prosimy o zabranie flagi miasta bądź zespołu 

f) o dopuszczeniu pary do turnieju decyduje: 
− przesłanie zgłoszenia za pomocą platformy: turnieje-tp.cioff.pl; do dnia 22 

listopada 2019 r. – jednak zdajemy sobie sprawę, że dla nie których 
ostateczne decyzje zostaną uwarunkowane wynikami Turnieju Ogólnopolskiego, 
oraz uiszczenie opłaty startowej i akredytacyjnej; 

 
4. NAGRODY 

a) wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa. 
b) parom finałowym organizatorzy i sponsorzy przyznają nagrody i dyplomy stosowne 

do zajętych miejsc. 
c) Zwycięska para otrzymuje statuetkę – Złoty Klucz 
d) Instruktor zwycięskiej pary otrzymuje Nagrodę Główną Kategorialną – Złoty Klucz 



 
Pozostałe uregulowania wg regulaminów Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF 
 
 
 

Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia: 

                                                                  Anna Jarocka 

                                                                Tel. 509 081 722 

e-mail: turnieje.drohiczyn@gmail.com 
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