Łączymy siły, by tworzyć nową jakość tańca!
Sześć największych polskich stowarzyszeń tanecznych łączy siły i pracuje na rzecz dołączenia do grona
polskich Związków Sportowych pod auspicjami Ministerstwa Sportu. Ideą jest stworzenie silnego
podmiotu, by lepiej i na większą skalę realizować działalność statutową, a tym samym udostępnić
tańczącym dzieciom, młodzieży i dorosłym nowe możliwości rozwoju kariery tanecznej w Polsce.
Taniec łączy wszystkie grupy społeczne i kategorie wiekowe. To środowisko równych szans i uczciwych
zasad. Jednocześnie jest to jedna z niewielu dziedzin łączących wrażliwość artystyczną i wszechstronne
przygotowanie fizyczne. Dlatego cieszy się szerokim zainteresowaniem - w Polsce to sto tysięcy,
a na świecie kilka milionów tancerzy.
O stworzenie nowego związku starają się wspólnie: Polska Federacja Tańca, Polskie Towarzystwo
Taneczne, Polski Związek Tańca, Polski Związek Rock’N’Rolla Akrobatycznego, Stowarzyszenie - Polska
Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej oraz Polskie
Stowarzyszenie Boogie Woogie.
Poza walorami artystycznymi, taniec jest w dużej mierze rywalizacją czysto sportową z całym wachlarzem
przysługujących sportowi atrybutów. Organizowane są różnej rangi zawody – do międzynarodowych
włącznie, a także ligi tańca i puchary. Wprowadzona została pełna kodyfikacja stylów tanecznych,
a występy oceniają profesjonalni sędziowie (wielu z nich znacie z popularnych w TV tanecznych show)
przy udziale wielotysięcznej widowni. Liczba stylów i konkurencji tanecznych porównywalne są obecnie
do lekkoatletyki, co powoduje że rywalizacja jest niezwykle ciekawa i szeroka. Każdy znajdzie coś dla
siebie.
Niezwykle ważne jest także umacnianie roli społecznej tańca i aktywności fizycznie ogólnie. Z jednej
strony pozwala uaktywnić dzieci i młodzież odciągając ją od świata wirtualnego, z drugiej daje możliwość
rozładowania emocji i „ściągnięcia z ulic” wielu młodych ludzi, także tych o buntowniczym charakterze
i z nadmiarem energii. Energii, którą można spożytkować w twórczy sposób, a jednocześnie kształtować
sylwetkę i charakter.
Korzyści dla klubów i tancerzy wynikające z powołania związku sportowego, to między innymi
honorowanie osiągnięć na płaszczyźnie kultury fizycznej w edukacji (np. punkty na maturze, zastąpienie
zajęć W-F treningami, możliwość uzyskania uprawnień trenera, sędziego), możliwość korzystania
ze wsparcia administracji rządowej (stypendia, dofinansowanie indywidualne, a także dla klubów),
ale przede wszystkim konkurowanie na arenie międzynarodowej jako oficjalna reprezentacja Polski
z ramienia Ministerstwa Sportu RP.
Właśnie dlatego pragniemy przenieść taniec w Polsce na nowy, wyższy poziom. Do zobaczenia!

