
REGULAMIN CASTINGU UZUPEŁNIAJĄCEGO 

DO GRUP ZAWODNICZYCH I REKREACYJNYCH STUDIA TAŃCA VIVERO 

 

1. Organizatorem Castingu jest Studio Tańca VIVERO przy Teatrze Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik. 

2. Celem Castingu jest: 

 wyłonienie tancerzy do zaawansowanych grup zawodniczych, które reprezentują Studio Tańca VIVERO  

i Teatr Ziemi Rybnickiej w zawodach tzw. tańca sportowego federacji WADF, IDO oraz innych organizacji 

tanecznych, oraz występują w spektaklach teatralnych, widowiskach i innych performance’ach 

produkowanych przez Teatr Ziemi Rybnickiej. 

 wyłonienie tancerzy do zaawansowanych i średniozaawansowanych grup rekreacyjnych Studio Tańca 

VIVERO przy Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

3. Casting ma formę otwartą, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby spełniające wymogi 

wiekowe, zarówno te, które obecnie uczęszczają na zajęcia Studia Tańca VIVERO jak i osoby z zewnątrz. 

4. Casting odbędzie się w dnach 7, 8 i 9 września 2020. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 osoby 

zainteresowane udziałem castingu zostaną poinformowane o jego formie i przebiegu najpóźniej do 2.09.2020r.  

5. W skład Komisji Oceniającej wchodzą instruktorzy i trenerzy Studia Tańca VIVERO. 

6. Uczestnik castingu, (bądź w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) zobowiązany jest do podania 

danych osobowych koniecznych do identyfikacji uczestnika castingu oraz do kontaktu (Imię i nazwisko, rok 

urodzenia oraz numer telefonu). Odmowa podania danych oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Castingu. 

7. Każdy uczestnik castingu otrzymuje indywidualny numer, po którym jest identyfikowany przez Komisję. Numer 

należy przypiąć w widocznym miejscu, z przodu ciała. Po zakończeniu castingu numer należy bezwzględnie 

zwrócić. 

8. Casting składa się z: 

 lekcji tańca, która zawierać będzie elementy techniki tańca jazzowego, klasycznego i współczesnego 

 nauki krótkiej choreografii w stylu tańca jazzowego lub współczesnego. 

Wybrani uczestnicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie własnej prezentacji (czas do 1 minuty). Prosimy o 

przygotowanie podkładu w formacie mp3 na dysku przenośnym typu pendrive. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia Castingu w formie online uczestnicy będą informowani o jego 

formie i przebiegu do 2.09.2020r. 

9. Uczestnicy castingu zostaną poinformowani o Jego wynikach poprzez sms lub wiadomość e-mail na adresy  

i numery podane w formularzu zapisu najpóźniej do dnia 14 września  2020. 

10. Decyzje komisji oceniającej są ostateczne, wiążące i nie podlegają negocjacji. Uczestnikom ani ich opiekunom 

nie przysługuje wgląd w Karty Oceny komisji. 

11. Udział w Castingu i wpisanie się na listę uczestników oznacza wyrażenie zgody na zapisy powyższego regulaminu. 


