Informacje Teal Dance Studio
Sezon 2022/2023
Do Grup obowiązuje CASTING
1. Składki:
• Wysokość składek zostanie podana na przełomie Lipca/Sierpnia. Składki mogą nieznacznie
się zmienić.
2. Ogólne zasady Teal Dance Studio:
• Każdego Uczestnika obowiązują aktualne badania sportowe – w przypadku ich braku
dostarczenie najpóźniej przed pierwszymi zajęciami we Wrześniu.
!Uwaga! Osoby bez aktualnego zaświadczenia nie zostaną dopuszczone we Wrześniu do zajęć.
• 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).
• 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 określone, ile wynosi składka za
miesiąc Feryjny.
o Podczas Szkolenia odbędą się zajęcia z Formacji/Mini Formacji oraz Warsztaty z
zewnętrznymi instruktorami.
o Termin: 14 – 20.01.2023 (Termin zostanie potwierdzony najpóźniej 1 Września)
o Wolne w terminie 21-29.01.2023
• Kategorie wiekowe:
o Mini Teal 5-7 lat (2016 – 2018) – Uczestnik musi mieć skończone 5 lat.
o Teal Kids 8-12 lat (2011 – 2015)
o Teal Junior 13-16 lat (2007 – 2010)
o Teal Adult 17+ lat (2006+)
UWAGA. OSOBY NA PRZEŁOMIE KATEGORII KIDS/JUNIOR, JUNIOR/ADULT MOGĄ ZOSTAĆ POPROSZONE O
UDZIAŁ W CASTINGU OBYDWU GRUP. OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJE KIEROWNIK SEKCJI.
3. Formacja (8+ osób)
• Skład Formacji zostanie podany do 26.06.2022
• Casting Grupowy będzie składał się z 3 etapów:
o Rozgrzewka
o Technika
o Choreografia
• Zajęcia Formacji odbywać się będą na Czerwonym Dworze 17/3
• W ramach składki:
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o Zajęcia 3x w tygodniu (2x w środku tygodnia + soboty).
§ Łączna liczba godzin zajęć - 4,5h.
§ Szczegółowy Grafik zostanie opublikowany po Castingu.
o Kostiumy
§ Będą wypożyczane Tancerzom z UKS Teal Dance.
§ Każdy Tancerz będzie odpowiedzialny za wypożyczony kostium. W przypadku
zniszczenia, zgubienia będzie musiał go odkupić.
Tancerze będą się przygotować podczas zajęć do solo improwizacji.

4. Mini Formacje (3-7 osób)
• Skład Mini Formacji zostanie podany po Teal Dance Summer Camp 2022.
• Casting będzie składał się z 3 etapów:
o Casting Formacji
o Solówka własna w dniu 19.06.2022 – 1 min, muzyka dowolna, technika Taniec
Jazzowy.
o Praca podczas Teal Dance Summer Camp 2022.
• Warunkiem uczestnictwa w Mini Formacji jest uczestniczenie w zajęciach Formacji.
• W ramach składki:
o Zajęcia 1 lub 2 w tygodniu (przy zajęciach Formacji):
§ Łączna liczba godzin 1,5

•

§ Szczegółowy Grafik zostanie opublikowany po Castingu.
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.
Uwaga.

Do Mini Formacji powinna aplikować wyłącznie osoba, dla której wszystkie Turnieje, Mistrzostwa,
Pokazy, w których bierze Teal Dance Studio są priorytetem.
Jeżeli ktoś uczestniczy w innych zajęciach, które mogą okazać się ważniejsze, należy uczestniczyć
wyłącznie w zajęciach Formacji.

5. Duety oraz Soliści (układani):
• Duety oraz Solówki zostaną podane po Teal Dance Summer Camp 2022.
• Casting będzie składał się z 3 etapów.
o Casting Formacji.
o Solówka własna w dniu 19.06.2022 – 1 min, muzyka dowolna, technika Taniec
Jazzowy.
o Praca podczas Teal Dance Summer Camp 2022.
• Warunkiem otrzymania Duetu/Solówki jest uczestniczenie w zajęciach Formacji.
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W przypadku otrzymania nominacji do Duetu/Solówki obowiązują osobne opłaty za zajęcia
Indywidualne.
o Duety/Solówki na Turnieje – Minimum jedne zajęcia indywidualne co dwa tygodnie.
o Duety/Solówki na Mistrzostwa Polski – Minimum jedne zajęcia indywidualne w
tygodniu.

Uwaga.
Ostateczną decyzję czy Duet/Solista będzie startował na Turniejach czy też na Mistrzostwach Polski
podejmuje Kierownik Sekcji. Informacja zostanie przekazana telefonicznie przy wynikach z Castingu.
•

Każdy Tancerz jest zobowiązany do posiadania, uszycia lub odkupienia na własny koszt
kostiumu do duetu/solówki - kostium musi być zatwierdzony przez Trenera.
Uwaga.

Do Duetów powinny aplikować wyłącznie osoby świadome odpowiedzialności za drugą osobę – prosimy o
przemyślane decyzje, tak aby nie było rezygnacji na początku Sezonu lub problemów z umówieniem
terminów zajęć w trakcie Sezonu. Jeżeli ktoś uczestniczy w innych zajęciach, które mogą okazać się
ważniejsze, należy zdecydować się na Casting do Solówek.
6. Solówki improwizowane
• Zajęcia z solo improwizacji będą odbywać się podczas zajęć Formacji.
• Decyzję o dopuszczeniu solisty do turnieju podejmuje Kierownik Sekcji.
• Każdy Tancerz jest zobowiązany do posiadania, uszycia lub odkupienia na własny koszt
kostiumu do solówki improwizowanej (kostium musi być zatwierdzony przez Trenera).
7. Turnieje/Festiwale:
• W tym sezonie planowane są około 3 turnieje (w tym przynajmniej 1 w najbliższej okolicy).
8. KRAJOWE MISTRZOSTWA POLSKI IDO:
• Formacje - w połowie roku zostanie podjęta decyzja czy Grupa zostanie powołana przez
Trenera do startu w Mistrzostwach Polski IDO Jazz Dance.
o 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.
o Koszt wyjazdu może znacząco się różnić od zwykłego kosztu turniejowego. (Np. W
tym roku koszt wyjazdu ma Mistrzostwa wynosił od 780 zł (sama formacja) do 1565
zł (Mini, Duet, Solo)). Wszystko jest uzależnione od miejsca, w którym będą
organizowane Mistrzostwa oraz ich planu (w tym roku Mistrzostwa pierwszy raz w
historii trwały, aż 6 dni). Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmują
Rodzice/Tancerze pełnoletni.
o Na Miesiąc przed Mistrzostwami Polski mogą być organizowane dodatkowe zajęcia
np. w Niedzielę.
• Mini Formacje – planowany jest występ grupy na Krajowych Mistrzostwach Polski IDO Jazz
Dance.
o Ostateczną decyzję podejmuje Trener w zależności od pracy Uczestników.
o Osoba zgłaszająca się na Casting jest świadoma kosztów wyjazdu na Turnieje oraz
Mistrzostwa Polski.
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