
Zapraszamy do Bydgoszczy! 

Szanowni Państwo, 

przed nami kolejna edycja największego festiwalu tańca w 
Bydgoszczy, jednego z największych w kraju - Fale Loki 
Koki Dance Festival. 

31 maja -2 czerwca, hala Łuczniczka , Byd-
goszcz 
Już teraz zapraszamy do Bydgoszczy na drugi dzień festi-
walu - 1 czerwca na przegląd formacji - Bydgoszcz Forma-
tion Dance Cup. 

-> http://www.falelokikokidancefestival.pl 

-> https://www.fb.com/falelokikokidancefestival 

Organizator 
Studio Tańca Bailamos  
ul. M. Konopnickiej 28, Byd-
goszcz 

Termin 
01.06.2019r. (sobota) 

Miejsce 
Hala Sportowo-Widowiskowa 
Łuczniczka, ul. Toruńska 59, 
Bydgoszcz 85-023. 

Pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy

http://www.falelokikokidancefestival.pl
https://www.fb.com/falelokikokidancefestival


W poniższych kategoriach obowiązują trzy  kategorie zaawansowania: 

PIERWSZY START - zespoły startujące pierwszy raz na turnieju tańca  

DEBIUTY - zespoły początkujące z rocznym stażem 

GWIAZDY (Mistrzowie) - zespoły średnio-zaawansowane i zaawansowane, staż dłuższy niż rok. 

Komisja sędziowska w przypadku wątpliwości poziomu formacji ma prawo przenie-
ść daną formację do wyższej kategorii zaawansowania . 

Przedszkolaki
Inne formy tańca - układ taneczny oparty o dowolną technikę z możliwością użycia rekwizytów.

KATEGORIA:

3-4 latki, 5-6 latki, 6-7 latki 

Art Dance

Choreografie oparte na technice BALET, JAZZ, MODERN, WSPÓŁCZESNY z możliwością użycia 
rekwizytów.

Mini Formacje i Formacje | Pierwszy Start/Debiuty/Gwiazdy 

KATEGORIA:

do 8 lat 
9-11 lat 

12-15 lat 
pow. 15. lat

Inne Formy Tańca

Choreografie oparte na dowolnej technice tanecznej z możliwością użycia rekwizytów.

Mini Formacje i Formacje | Pierwszy Start/Debiuty/Gwiazdy 

KATEGORIA:

do 8 lat 
9-11 lat 

12-15 lat 
pow. 15. lat



Czas prezentacji do 4 minut! 

O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje 80% zespołu!
Pod uwagę brany jest rocznik każdego z uczestników! 

 

Zgłoszenie według załączonego wzoru  lub przez formularz w terminie do 17 maja 2019 roku  
(w przypadku dużej ilości zespołów decyduje kolejność zgłoszeń i zamknięcie list startowych przed 

terminem) należy przesłać na poniższy adres:  
 

Studio Tańca Bailamos Robert Linowski i Karolina Linowska  
ul. M.Konopnickiej 28, Bydgoszcz 85-124  

lub mailem  
studio@bailamos.pl, 52 37 37 516 lub 505039679 

 

Bilet wstępu uprawniający do uczestnictwa w turnieju: 25 zł od każdego uczestnika 
zespołu w każdej zgłoszonej kategorii tanecznej lub wiekowej. Każda następna kategoria 15 zł. 
Opłatę za bilety proszę przelać na konto do dnia  27 maja 2019r. z dopiskiem „Bilety Fale Loki 
Koki Dance Festival”, nazwa zespołu i ilość osób. 

81 1050 1139 1000 0090 7187 1264 
Studio Tańca Bailamos s.c. Robert Linowski Karolina Linowska 

ul. M.Konopnickiej 28 Bydgoszcz 85-124 

 

• dla publiczności: 10 zł; dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny 
• trenerzy, instruktorzy grupy: wstęp wolny, w zgłoszeniu proszę podać imię i 

nazwisko.                   

WARUNKI UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ PRZEZ FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE  www.falelokikokidancefestival.pl

BILETY

mailto:studio@bailamos.pl?subject=
http://www.falelokikokidancefestival.pl
http://www.falelokikokidancefestival.pl


 

1. Możliwość zaprezentowania umiejętności tanecznych formacji działających w przedszkolach 
publicznych, niepublicznych, szkołach tańca itp. 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką 

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy  z dziecięcymi zespołami artystycznymi 

1. Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia. 

2. Nośnik dźwięku: CD lub pendrive. 

3. Każdy uczestnik w wieku szkolnym powinien posiadać legitymację szkolną. 

4. Koszty ubezpieczenia pokrywa uczestnik. 

5. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i przestrzegać ogólnych przepisów BHP i PPOŻ. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszonych 
zespołów oraz prawo do zmiany ilości prezentowanych tańców. 

7. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione w szatni i hali. 

8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź instytucji delegującej. 

9. Organizator w trakcie trwania turnieju zapewnia profesjonalne nagłośnienie, parkiet wymiary 
20m x 15m i opiekę medyczną. 

10. Podczas turnieju dostępny będzie bufet „Cukiernia SOWA”. 

11. Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Organizacyjny turnieju. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej oraz foto-
graficznej przeglądu i publikowania jej w mediach, a uczestnik zgłaszając się i bio-
rąc udział w turnieju wyraża zgodę na bezwarunkową i nieodpłatną publikacje. 

Program turnieju może ulec zmianie w związku z ilością zgłoszonych osób. O zmia-
nach każdy z Państwa zostanie poinformowany. 

CELE PRZEGLĄDU

INFORMACJE



 

Przedszkolaki: każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom oraz mały upomi-
nek; zespoły za miejsce I, II i III otrzymują puchar. 

Kategorie starsze:                                                                                                                                            
Dla zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane puchary (miejsca I, II i 
III), medale, dyplomy i słodkie upominki.                      

Zespoły od miejsca IV: pamiątkowe medale, dyplomy i słodkie upominki.  

DLA NAUCZYCIELI DYPLOMY, PODZIĘKOWANIA ZA PRZYGOTOWANIE FORMACJI. 

 
Komisja zaproszona przez organizatorów będzie oceniać choreografię, dobór repertuaru, wartość 
artystyczną, pomysłowość i oryginalność.    

Skład Komisji Sędziowskiej: 

Przedszkolaki, Inne Formy, Art Dance :  

Roman Filus – Sędzia World Artistic Dance Federation Kołobrzeg 

Michał Milewski - Sędzia World Artistic Dance Federation Płock 

Karina Marglarczyk - Sędzia World Artistic Dance Federation Warszawa 

Jelena Kwiatkowska - Sędzia World Artistic Dance Federation Inowrocław  

Jan Kwiatkowski - Sędzia World Artistic Dance Federation Inowrocław  

Dariusz Brzostowski - Sędzia World Artistic Dance Federation Łódź  

Tomasz Jabłoński - Sędzia VIP FTS Bydgoszcz  

W przypadku pytań proszę o kontakt: 

Karolina Linowska – tel. 505 039 679 – kierownik Turnieju 

NAGRODY

STRONA TURNIEJU: 

http://www.falelokikokidancefestival.pl

KOMISJA SĘDZIOWSKA I KRYTERIA OCENY

http://www.falelokikokidancefestival.pl
http://www.falelokikokidancefestival.pl


KARTA UCZESTNIKA 

FALE LOKI KOKI DANCE FESTIVAL 
Bydgoszcz Formation Dance Cup 

1. Nazwa zespołu  
 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Instytucja delegująca 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

3. Kategoria taneczna i wiekowa, stopień zaawansowania 
 
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………….. 

4. Imiona i nazwiska uczestników oraz rok urodzenia każdego 
tancerza!  
 

………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  



 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………….. 

5. Tytuł prezentacji, czas trwania 

………………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………….. 

6. Imię i nazwisko (opiekuna), tel. kontaktowy, e-mail  
 
………………………………………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych w związku z wysyłaniem formularz zgłoszeniowego. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, 
że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca 
Bailamos s.c. Robert Linowski Karolina Linowska, ul. Konopnickiej 28, 85-124 
Bydgoszcz. 

————————————— 
podpis


