
 

 

30 MARCA ( ŚRODA)   SZKOŁA BALETOWA 

 

 w godzinach południowych przewidziany jest przyjazd uczestników, pedagogów, jurorów 

 
31 MARCA ( CZWARTEK) OPERA BAŁTYCKA 

I ETAP KONKURS dzień I  
- KATEGORIA TANIEC KLASYCZNY:  

 GRUPA MŁODSZA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW,  
GRUPA ŚREDNIA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, 

 

 godz. 08:00 wejście do garderób  

 godz. 09:00 – 14:00 próba sceniczna I etapu, grupy :  
kategorii tańca klasycznego: gr. młodszej dziewcząt, gr. młodszej chłopców,  
gr. średniej dziewcząt, gr. średniej chłopców  

 godz. 17:00 – 21:00 prezentacje sceniczne 
kategorii tańca klasycznego: gr. młodszej dziewcząt, gr. młodszej chłopców,  
gr. średniej dziewcząt, gr. średniej chłopców  

 godz. 21:30 opuszczenie garderób 

01 KWIETNIA ( PIĄTEK ) OPERA BAŁTYCKA 
I ETAP KONKURSU dzień II 

- KATEGORIA TANIEC KLASYCZNY: 
GRUPA STARSZA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW,  

- KATEGORIA TANIEC WSPÓŁCZESNY: 
GRUPA MŁODSZA I STARSZA, 

 

 godz. 08:30 wejście do garderób  

 godz. 09:00 – 14:00 próba sceniczna I etapu, grupy :  
kategorii tańca klasycznego: gr. starszej dziewcząt, gr. starszej  chłopców oraz 
kategorii tańca współczesnego: gr. młodszej, gr. starszej 

 godz. 17:00 – 21:00 prezentacje sceniczne 
kategorii tańca klasycznego: gr. starszej dziewcząt , gr. starszej  chłopców oraz 
kategorii tańca współczesnego: gr. młodszej, gr. starszej 

 godz. 21:30 opuszczenie garderób 

 bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy 
sekretarzowi jury. 
Obrady jury po I etapie przewidziane są w szkole baletowej w godzinach późnowieczornych.  
Do II etapu konkursu dopuszczonych zostanie 1/3 wszystkich uczestników. 

 

 
 
 



 

 

02 KWIETNIA ( SOBOTA) OPERA BAŁTYCKA 
II ETAP KONKURSU 

- KATEGORIA TANIEC KLASYCZNY:  
 GRUPA MŁODSZA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW,  
GRUPA ŚREDNIA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, 
GRUPA STARSZA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, 
- KATEGORIA TANIEC WSPÓŁCZESNY: 

GRUPA MŁODSZA I STARSZA, 
 

 godz. 08:30 wejście do garderób  

 godz. 09:00 – 14:00 próba sceniczna II etapu przebiegać będzie z zachowaniem następującego 
podziału: 
 
kategoria tańca klasycznego: 
1. grupa młodsza dziewcząt i chłopców 
2. grupa średnia dziewcząt i chłopców 
3. grupa starsza dziewcząt i chłopców 
kategoria tańca współczesnego 
1. grupa młodsza  
2. grupa starsza  

 godz. 17:00 – 21:00 prezentacje sceniczne wszystkich uczestników konkursu zakwalifikowanych 
do II etapu 

 godz. 21:30 opuszczenie garderób 

 bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy 
sekretarzowi jury. 
Obrady jury po II etapie przewidziane są w szkole baletowej w godzinach późnowieczornych.  

 jury ustali program koncertu galowego. 

03 KWIETNIA ( NIEDZIELA) OPERA BAŁTYCKA 
GALA KONKURSOWA 

 

 godz. 09:30 wejście do garderób  

 godz. 10:00 w sali konferencyjnej (Dom Tancerza) przewidziane jest spotkanie wizytatora CEA, 
dyrektorów szkół, jury celem omówienia poziomu zaprezentowanego przez uczestników 
konkursu 

 godz. 10:00 – 13:00 próba sceniczna koncertu galowego / ustawianie świateł 
 

 godz. 17:00 – 20:00 koncert galowy XXII OKT im. W Wiesiołowskiego – Gdańsk 2022 
 

 Po gali, na foyer odbędzie się uroczyste  zamknięcie konkursu 
 

 Po uroczystości zamknięcia konkursu zapraszamy na kolację do Szkoły Baletowej.  
 



 

 

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:  SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Osoby zarządzające: 
- Mirosława Czop      – gab. 108 - zakwaterowanie  
- Agata Lechowicz     – gab. 107 - sprawy artystyczne 
- Artur Grabarczyk, Andrzej Morawiec - prowadzenie prób scenicznych w Operze Bałtyckiej 
- Bartosz Bogunia      – gab. 1 -  rozliczenia delegacji, umów   
 

 W trakcie zakwaterowania w internacie szkoły wszystkim uczestnikom zostaną przekazane konkursowe 
identyfikatory, którymi posługiwać się należy na terenie całej szkoły, Domu Tancerza  
i Opery Bałtyckiej. Brak identyfikatora uniemożliwi wejście do  Opery Bałtyckiej.   
 

 Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom konkursu, którzy  
nie zakwalifikowali się do II etapu oraz ich nauczycielom  
(wykwaterowanie nastąpi w dniu następnym po ogłoszeniu wyników po I i II etapie).  
 

 W czasie trwania całego konkursu całodobowe dyżury na terenie internatu będą pełnili wychowawcy 
gdańskiej szkoły. Odpowiedzialność za  dyscyplinę swoich uczniów podczas trwania całego Konkursu 
spoczywa na pedagogach wyznaczonych przez daną szkołę.  
 

 Klucze do pokojów hotelowych należy wychodząc, pozostawiać w recepcji hotelu. 
 

 Bieżące informacje związane z konkursem umieszczane będą na tablicy ogłoszeń na pierwszym piętrze 
holu szkoły oraz na naszej stronie internetowej (www.okt.szkolabaletowa.pl) 
 

 Na terenie szkoły w sali H będzie można pozostawić kostiumy sceniczne uczestników konkursu.  

 Wszystkie konkursowe prezentacje sceniczne odbywają się przy stałej pozycji świateł scenicznych.  
 

 W czasie trwania prezentacji scenicznych I i II etapu konkursu, za kulisami będą mogły przebywać 
wyłącznie osoby występujące w danym dniu .  
Dla pedagogów wyznaczone zostały miejsca na widowni: rząd I , miejsca od 1 do 20 
 

 Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji biletów na poszczególne etapy konkursu i Koncert Galowy.  
Można dokonać jej w kasie Opery Bałtyckiej pod numerem  (58) 763 – 49 - 06.  
Możliwe będzie również zakupienie karnetów na wszystkie etapy konkursu  
(wyłączając Koncert Galowy).  

 

 

 

                 
 
 

http://www.okt.szkolabaletowa.pl/

