Wspólnie bijemy rekord Polski w ilości par tańczących poloneza
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z obszaru działania
Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu
Jedną ze wspólnych inicjatyw zaplanowanych z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości przez szkoły i placówki oświatowe z obszaru działania
Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu jest pobicie rekordu Polski w ilości
par tańczących poloneza.
Poniżej zamieszczam informacje dotyczące organizacji tego niezwykłego wydarzenia:


Termin: 8 czerwca 2018 roku – godz. 11:00

Godzina 11:00 to moment, kiedy wszystkie zebrane pary rozpoczynają taniec. Niezbędne jest
wcześniejsze

przygotowanie

techniczne

zarówno

miejsca

tańca,

jak

i

sprzętu

nagłaśniającego.


Szkoły, które zgłoszą się do wspólnej inicjatywy bicia rekordu Polski w ilości par
tańczących poloneza, powinny spełnić następujące wytyczne:

- teren, na którym tańczony będzie polonez powinien być wcześniej wyznaczony i ogrodzony
(barierkami lub taśmami),
- przy wejściu na wyznaczony teren powinna stać osoba, która będzie liczyła uczestników
tańca,
- liczenie par należy sfilmować – film będzie jednym z materiałów dowodowych potrzebnych
do udokumentowania naszej konkurencji,
- osoba licząca pary to tzw. świadek – wypełnia on zeznanie - oświadczenie, które jest
również materiałem dowodowym (zeznanie świadka znajduje się w załączniku),
- taniec powinien trwać nie krócej niż 5 minut (oczywiście, może być dłuższy),
- pary tańczące poloneza powinny znać kroki tańca, a układ choreograficzny należy
urozmaicić (przynajmniej o dwie figury taneczne),

- strój par tańczących poloneza powinien być schludny, odświętny – adekwatny do tradycji
tego tańca (dopuszczalne są kostiumy z epok związanych z historią Polski),
- taniec par należy sfilmować – film zostanie przesłany jako materiał dokumentujący nasze
przedsięwzięcie.
Uprzejmie proszę o zgłoszenie szkół do udziału w rekordzie do 23 marca 2018 roku
(do koordynatorów powiatowych). W zgłoszeniu należy podać zakładaną liczbę uczestników.
Materiały dowodowe – filmy oraz oświadczenie świadka należy nadesłać do 14 czerwca
2018 roku do koordynatora powiatowego na adres:
Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza
ul. Ogrodowa 16
22-460 Szczebrzeszyn
z adnotacją – Rekord Polski
Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu, które uczci tak ważną
dla nas rocznicę i będzie niezapomnianym wydarzeniem integrującym Uczniów, Nauczycieli,
Rodziców i lokalną społeczność.

Pozdrawiam,
Aneta Bartoszczyk - Trochimiuk
koordynator powiatowy
aneta.trochimiuk@gmail.com
tel. 506 335 656

