BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
RENGINIO „ŠOKIŲ KOVOS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2017 m. vasario 10 d. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginio
„Šokių kovos“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, laukiamus
rezultatus, renginio dalyvius ir teisėjus, organizavimo, vykdymo bei dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Organizatoriai – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Biržų miesto
Atžalyno pagrindinė mokykla.
3. Vykdytojai – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Biržų „Atžalyno“
pagrindinė mokykla.
4. Partneriai –Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,
Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Biržų rajono policijos komisariatas, Biržų kultūros
centro atvira jaunimo erdvė.
5. Vadovaujantis nuostatais organizuojamas šokių renginys.
II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI

6. Tikslas:
6.1. Propaguoti šokį, kaip vieną iš žmogaus sveikatą stiprinančių priemonių Biržų rajone.
6.2. Populiarinti šokius tarp mėgėjų ir profesionalų, įtraukti kuo daugiau Biržų rajono ir
kitus šalies regionus į šokių renginį.
6.3. Skatinti, aktyviai praleisti laisvalaikį.
7. Uždaviniai:
7.1. Skatinti Biržų rajono gyventojus domėjimąsi sveika gyvensena.
7.2. Išrinkti kūrybiškiausius, originaliausius šokėjus.

III. REGISTRACIJA
Dalyvių išankstinė registracija vyksta 2017-01-20 18 val. socialinio tinklalapio „Facebook“
grupėje „Šokių kovos Biržuose“ bei el.paštu atedo25@inbox.lt. Dalyvio mokesčio nėra.
Registracija organizatorių sprendimu gali būti pratęsta.

IV. RENGINIO DALYVIAI
Šokių renginyje gali dalyvauti visi norintys Biržų rajono ir kitų Lietuvos regionų gyventojai,
pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti šokių renginyje. Sveikatos būklę
patvirtinamą dokumentą ar jo išrašą pristatyti atvykstant į renginį 2017 m. vasario 10 d. Už
nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako delegavusi
organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai) tai patvirtindami savo parašu registracijos metu.
Dalyviai už savo sveikatą renginio metu ir joms pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami savo
parašu. Dalyviai suskirstomi į keturias amžiaus grupes, kurios varžysis savo amžiaus grupėje:
 Dūzgiai (6-7 klasių mokiniai)
 Maištautojai (8-10 klasių mokiniai);
 Smalsuoliai (11-12 klasių mokiniai)
 Smarkuoliai (I kurso studentai, iki 20 metų amžiaus).
V. TAISYKLĖS
8. Šokių kolektyvai
8.1. Šokių kovose dalyvauja įvairių šokių stilių šokių kolektyvai, kuriuos sudaro nuo 2 iki
10 asmenų.
8.2. Šokių kolektyvas gali atstovauti tik savo ugdymo įstaigą, kuri juos delegavo.
8.3. Šokių kolektyvas (ar pavieniai moksleiviai) gali dalyvauti ir vyresnėje amžiaus grupėje
kaip lygiaverčiai atstovai tarp to amžiaus grupės.
9. Šokių kovų muzika ir pasirodymas
9.1. Muzika turi atitikti etikos normas ir pasirinktos muzikos tekste neturi girdėtis smurto ir
agresijos skatinimo šūkiai.
9.2. Šokių kolektyvai prieš prasidedant renginiui, šokių kompozicijų muzikinius kūrinius
paduoda renginio technikui, kuris atsako už muzikos įrašų įgarsinimą per pasirodymus.
9.3. Šokių kompozicijų muzikos įrašai turi būti įrašyti į atmintinę. Vienoje atmintinėje vieno
kolektyvo pasirodymo muzikinis kūrynys.
9.4. Už muzikinių kūrinių legalumą atsakingi patys kolektyvai.
9.5. Šokio pasirodymas turi trukti nuo 1 iki 3 minučių.
10. Teisėjų komisija
10.1 Šokėjus stebi ir vertina teisėjų komisija.
10.2 Komisijos darbui vadovauja vyr. teisėjas.
10.3 Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
10.4 Renginio vedėjai visą su renginiu susijusią informaciją (įspėjimus, komisijos pastabas
ir kitą informaciją) skelbia per mikrofoną.

10.5 Komisijos sprendimai tampa oficialūs tik šokių kovų vedėjams informaciją paskelbus
viešai per mikrofoną.

VI. RENGINIO VIETA IR PROGRAMA
Šokių renginys vykdomas 2017 m. vasario 10 d. Biržų miesto Atžalyno pagrindinėje
mokykloje aktų salėje.
Renginio pradžia 18 val.

VII. PROGRAMA

Preliminari programa
17:00-17:50 Registracijos patvirtinimas
18.00 Renginio atidarymas
18:10 Dalyvių pasirodymai
Po pasirodymų – apdovanojimai.

VIII. BAIGIAMOJI DALIS
12.1 Po šokių renginio paaiškėjus, kad šokėjai laimėjo pažeisdami taisykles, jie netenka
teisės į laimėtą prizą.
12.2 Visus klausimus, nenumatytus nuostatuose, sprendžia šokių kovų teisėjų komisija.
12.3 Organizatoriai gali keisti šokių renginio programą, taisykles ir trukmę.

