
 
 
 
 

 
Grupy Reprezentacyjne Teal Dance Studio 2021/2022 

 
Do Grup Reprezentacyjnych obowiązuje CASTING 

 
 

1. Składki 

 Roczna Członka Uczestnika – 40zł 
o w ramach składki koszulka na dany Rok, preferencyjna cena Wydarzeń. 

 Licencje PZSC/PFT - Kwoty jeszcze nie znane na nowy rok 
o Wykupowanie licencji jest uzależnione od aktualnej sytuacji w kraju oraz startu w 

zawodach organizowanych przez Związek/Federację. 
2. Warunki dołączenia do Grupy Reprezentacyjnej: 

 Udział a następnie zakwalifikowanie się z Castingu 

 Aktualne Badania Sportowe – w przypadku ich braku dostarczenie najpóźniej przed 
pierwszymi zajęciami we Wrześniu. 

 Wygląd tancerza: 
o Długość włosów u Tancerek ma pozwolić na uczesanie wysokiego kucyka oraz koka. 
o Kolor włosów podczas zaplanowanych Wydarzeń musi być naturalny. (Nie mogą być 

np. zielone). 
3. Uwaga duże zmiany dotyczące Formacji, Mini Formacji, Duetów oraz Solistów Układanych 

 Do wszystkich układów obowiązuje Casting: 
o Formacja – 20.06.2021 
o Mini Formacja – Podczas Teal Dance Summer Camp 2021 
o Duet – Podczas Teal Dance Summer Camp 2021 
o Solo Układane– Podczas Teal Dance Summer Camp 2021 

 Choreografie będą tworzone wyłącznie w Technice Tańca Jazzowego. 

 Obowiązkowe Szkolenie Przygotowawcze w Ferie 
o Składka za miesiąc, w którym odbywają się Ferie zostanie powiększona. 
o Najpóźniej przed początkiem Września zostanie określony, który tydzień jest 

obowiązkowy, dla której grupy oraz ile wynosi składka za miesiąc Feryjny. 
o Podczas Szkolenia odbędą się zajęcia z Formacji/Mini Formacji oraz Warsztaty z 

zewnętrznymi instruktorami. 
o Jeden Tydzień będzie całkowicie wolny od zajęć. 

 Zmiany kategorii wiekowych: 
o Mini Teal do lat 7 
o Teal Kids 8-12 lat 
o Teal Junior 13-16 lat 
o Teal Adult 16+ lat 
UWAGA. OSOBY NA PRZEŁOMIE KATEGORII KIDS/JUNIOR, JUNIOR/ADULT MOGĄ 
ZOSTAĆ POPROSZONE O UDZIAŁ W CASTINGU OBYDWU GRUP. OSTATECZNĄ DECYZJĘ 
PODEJMUJE KIEROWNIK SEKCJI. 

4. Formacja (8+ osób) 

 Zajęcia Formacji  odbywać się będą na Czerwonym Dworze 17, zmienia się ilość i czas 
trwania zajęć (szczegóły poniżej). 



 Składka Członkowska za Formację grupy Reprezentacyjnej planowana jest na 260 zł 
miesięcznie (Nadal obowiązuje zniżka dla Rodziny – 20 zł na drugiego i każdego kolejnego 
Uczestnika). W opłatę wliczone są: 

o Zajęcia 3x w tygodniu: 
 Mini Teal – 3x 1h 15 min– łącznie 3h 45 min zajęć tygodniowo 
 Teal Kids – 3x 1h 15 min– łącznie 3h 45 min zajęć tygodniowo 
 Teal Junior – 3x 1,5h – łącznie 4h 30 min zajęć tygodniowo 
 Teal Adult – 3x 1,5h – łącznie 4h 30 min zajęć tygodniowo 

o Kostiumy 
 Będą wypożyczane Tancerzom z UKS Teal Dance. 

 Każdy Tancerz będzie odpowiedzialny za wypożyczony kostium. W przypadku 

zniszczenia, zgubienia będzie musiał go odkupić. 

o Zajęcia z solo improwizacji (podczas zajęć). 

 UWAGA. W PRZYPADKU WYŻSZEJ KONIECZNOŚĆI PRZENIESIENIA ZAJĘĆ NA FORMĘ ZDALNĄ. 
SKŁADKA ZA ZAJĘCIA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA, PROGRAM ZAJĘĆ BĘDZIE KONTYNUOWANY– 
SZCZEGÓŁY BĘDĄ W REGULAMINIE 

 
5. Mini Formacje (3-7 osób) 

 Skład Mini Formacji zostanie wybrany podczas osobnego Castingu odbywającego się na Teal 

Dance Summer Camp 2021. Casting będzie składał się z 3 etapów. 

o Solówka własna – 1 min, muzyka dowolna, technika Taniec Jazzowy. 

o Improwizacja Grupowa - muzyka Organizatora nie podawana wcześniej, technika 

Taniec Jazzowy. 

o Praca podczas Wydarzenia. 

 Warunkiem uczestnictwa w Mini Formacji Grupy Reprezentacyjnej jest uczestniczenie w 

zajęciach Formacji. 

 Składka Członkowska za Mini Formację grupy Reprezentacyjnej wynosi 60 zł miesięcznie. W 

opłatę wliczone są: 

o Zajęcia 3x w tygodniu: 

 Mini/Kids/Junior/Adult – 3 x 30min – łącznie 1,5h zajęć tygodniowo (czas 

zajęć się nie zmienia, ponieważ zajęcia formacji są krótsze i zostanie 

skasowana przerwa na jedzednie.) 

o Kostiumy: 

 Będą wypożyczane Tancerzom z UKS Teal Dance. 

 Każdy Tancerz będzie odpowiedzialny za wypożyczony kostium. W przypadku 

zniszczenia, zgubienia będzie musiał go odkupić. 

 Udział w tej grupie jest wyróżnieniem w związku z tym, obowiązkowe są występy 

zewnętrzne. 

6. Duety oraz Soliści (układani): 

 Duety oraz Solówki zostaną wybrane podczas osobnego Castingu odbywającego się na Teal 

Dance Summer Camp 2021. Casting będzie składał się z 3 etapów. 

o Duety: 

 Solówka własna – 1 min, muzyka dowolna, technika Taniec Jazzowy. 

 Improwizacja w parach (pary określa Organizator po obejrzeniu solówek 

własnych) -  muzyka Organizatora nie podawana wcześniej, technika Taniec 

Jazzowy. 

 Praca podczas Wydarzenia. 



o Solo: 

 Solówka własna – 1 min, muzyka dowolna, technika Taniec Jazzowy. 

 Improwizacja indywidualna po obejrzeniu solówek własnych - 1 min, muzyka 

Organizatora nie podawana wcześniej, technika Taniec Jazzowy. 

 Praca podczas Wydarzenia. 

 Warunkiem otrzymania Duetu/Solówki jest uczestniczenie w zajęciach Formacji. 

 W przypadku otrzymania nominacji do Duetu/Solówki obowiązują osobne opłaty. 

o Solo/duet – Pakiet 5 zajęć – 450 zł, Pojedyncze zajęcia 110 zł (są to kwoty za zajęcia 

indywidualne obowiązujące w sezonie 2021/2022) 

 Kostiumy: 

o Każdy Tancerz jest zobowiązany do uszycia na własny koszt kostiumu do 

duetu/solówki według projektu Instruktora. 

7. Solówki improwizowane 

 Zajęcia z solo improwizacji będą odbywać się podczas zajęć. 

 Decyzję o dopuszczeniu solisty do turnieju podejmuje Trener. 

 Kostiumy: 

o Każdy Tancerz jest zobowiązany do posiadania lub uszycia na własny koszt kostiumu 

do solówki improwizowanej (kostium musi być zatwierdzonego przez Trenera) – 

istnieje możliwość wypożyczenia kostiumu z garderoby oczywiście w miarę 

możliwości. 

8. Turnieje: 

 Turnieje/Festiwale: 

o W tym sezonie planowane są przynajmniej 3 turnieje (w tym przynajmniej 1 w 

najbliższej okolicy). Liczymy na to, że w najbliższym sezonie odbywać się będzie już 

więcej zawodów od różnych organizatorów. 

 KRAJOWE MISTRZOSTWA POLSKI IDO: 

o Formacje/Mini Formacje - w połowie roku zostanie podjęta decyzja czy Grupa 

zostanie powołana przez Trenera do startu w Krajowych Mistrzostwach Polski IDO 

Jazz Dance 

 Uwaga! W zależności od pracy Uczestników może zostać powołany niepełny 

skład na Mistrzostwa (np. 12 Uczestników z 24). Nie ma to wpływu na start 

podczas pozostałych turniejów/festiwali. 

 Uwaga! Koszt wyjazdu może znacząco się różnić od zwykłego kosztu 

turniejowego. (Np. W tym roku Mistrzostwa odbywają się na drugim końcu 

polski i niezbędne są 2 noclegi (trzeba policzyć nocleg, autokar, 

ubezpieczenie, licencja, startowe, są to na pewno większe koszty niż przy 

zwykłym turnieju)  

o Duety/Soliści (układani) – najpierw każdy będzie miał układaną 1 minutę swojej 

choreografii. W Połowie roku odbędzie się Casting, z którego zostaną wyłonione 

osoby do reprezentacji na Mistrzostwa Polski – te osoby będą miały układaną kolejną  

minutę (czasy zgodne z regulaminem Mistrzostw). 

9. Pokazy: 

 Nie wiemy na ten moment jak z Galą w Sezonie 2021/2022 zostanie to ustalone w 
odniesieniu do aktualnej sytuacji w kraju. 

  



 
10. Zakładany Plan zajęć (uwaga w wyjątkowej sytuacji może się zmienić)  

 

PONIEDZIAŁEK/CZWARTEK WTOREK/PIĄTEK SOBOTA 

17:15 – 18:30 – Formacja Teal Kids 17:15 – 18:30 – Formacja Mini Teal 10:00 – 11:15 – 
Formacja Mini Teal 

18:30 – 19:00 – Mini Formacja 18:30 – 19:00 – Mini Formacja 11:15 – 11:45- Mini 
Formacja 

19:00 – 20:30 – Formacja Teal Adult 19:00 – 20:30 – Formacja Teal Junior 11:45 – 13:00 – 
Formacja Teal Kids 

20:30 – 21:00 – Mini Formacja 20:30 – 21:00 – Mini Formacja 13:00 – 13:30 – Mini 
Formacja 

  14:30 – 16:00 – 
Formacja Teal Junior 

  16:00 – 16:30 – Mini 
Formacja 

  16:30 – 18:00 – 
Formacja Teal Adult 

  18:00 – 18:30 – Mini 
Formacja 

 


