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UL. JAŚMINOWA 6
REGULAMIN TURNIEJU
Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest zgoda i otrzymanie zaproszenia od
Organizatora. Turniej nie ma charakteru MISTRZOSTW i przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży o średnim stopniu zaawansowania, nie posiadających licencji PFT, PTT.
Turniej przeznaczony jest dla uczestników z województwa lubelskiego.
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Popularyzacja tańca jako jednej z form ruchu artystycznego i sportowego, integracja
środowiska tanecznego Lubelszczyzny.
Wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze
i współzawodnictwie sportowym.
Zacieśnianie więzi koleżeńskich wśród sympatyków tańca.
Taniec jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu.
Podwyższenie poziomu artystycznego tancerzy.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą.

WARUNKI UCZESTNICTWA








Przesłanie na adres mailowy: info@ck.leczna.pl zgłoszenia do 30 kwietnia 2019r. oraz
wniesienie opłaty startowej na konto Centrum Kultury w Łęcznej
81 1020 3206 0000 8802 0084 1064 do dn. 30.04.2019 r. w treści przelewu należy
wpisać za co dokonano opłatę startową, np. Klub/placówka XYZ; opłata startowa 4x
solo, 3x duet, 1x formacja. W celu otrzymania faktury należy przesłać dane wraz ze
zgłoszeniem. Organizator nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału
w Turnieju.
W przypadku braku wpłaty lub zgłoszenia w podanym terminie organizator zastrzega
sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Nie ma możliwości wpłacania startowego na miejscu w dniu turnieju.
Opłata startowa: soliści ‐ 10zł, duety – 20 zł, formacje 100zł.
Na podstawie dowodu wpłaty będą wydawane numery startowe.
Uczestnicy mają obowiązek posiadać legitymacje szkolne.

.




Grupa prezentuje jeden taniec w danej kategorii tanecznej i grupie wiekowej.
O kategorii wiekowej decyduje przeważający wiek tancerzy w danej formacji.
Obowiązkiem jest podporządkowanie się Organizatorom oraz przestrzeganie
przepisów BHP, P.POŻ i zasad FAIR PLAY.

ZASADY
Każdy zawodnik może brać udział w różnych kategoriach tanecznych z przestrzeganiem
poniższych punktów:
1. o przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia (w duetach wiek starszego
partnera)
2. czas prezentacji w poszczególnych kategoriach wynosi: solo – 45 sek.‐ 1 min., duety ‐ 1 min.,
formacje ‐ od 2 min. ‐ bez tolerancji czasowej
3. tempo utworów muzycznych wynosi: hip‐hop: solo, duety i formacje: od 104 do 120b/m
4. w kategorii hip‐hop, solo, duety obowiązuje zakaz wykonywania figur akrobatycznych
(gwiazda, salto, przewroty, itp.). Nie dotyczy formacji
5. we wszystkich konkurencjach tancerze tańczą do muzyki Organizatora (solo, duety)
natomiast formacje do muzyki własnej
6. w przypadku małej liczby formacji startujących w turnieju, Organizator zastrzega sobie
prawo do połączenia kategorii wiekowych i tanecznych w formacjach.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA
1. Dyplomy wszystkim uczestnikom oraz trofea pierwszej trójce finałowej w każdej kategorii.
2. Scenę o wymiarach 8m x 8m.
3. Osobom zainteresowanym faktury za dokonanie akredytacji.
4. Sprzęt nagłaśniający.

ZASADY SĘDZIOWANIA
1. W przypadku, gdy nie ma możliwości zaproszenia sędziów z zewnątrz, w skład komisji
sędziowskiej powoływani będą instruktorzy poszczególnych ekip, wybrani przez Organizatora.
2. Komisja sędziowska oceniać będzie, rytm, technikę tańca, choreografię, wyraz artystyczny
oraz atrakcyjność.
3. Kat. formacje podzielone zostały na 2 style:
* hip hop: możliwość łączenia różnych form w jego obrębie tj. new style, dance hall, cramp,
poping, locking i inne....
* freestyle: styl wolny ‐ dowolny, możliwość łączenia różnych stylów: hip hop , disco dance,
jazz, show dance z wykorzystaniem rekwizytów w połączeniu z inscenizacją itp. pełna
dowolność programu jak nazwa stylu wskazuje
* w Turnieju wyklucza się udział zespołów ludowych, tańca współczesnego, towarzyskiego
oraz baletu.
*maluchy od 3 do 6 lat włącznie ‐ kat. maluchy hip ‐ hop solo oraz formacje freestyle zostaną
rozegrane w pierwszej części Turnieju z uwagi na dobro i zdrowie najmłodszych. Dopuszcza się
wykorzystanie elementów wyżej wskazanych technik w układach tańca nowoczesnego –
w kategorii formacje freestyle.
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INNE POSTANOWIENIA
1. Uczestniczy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.
3. Za rzeczy pozostawione w szatni i miejscach ogólnie dostępnych Organizatorzy nie
odpowiadają.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922 , z późniejszymi zmianami) Organizator zastrzega sobie, że:
1) uczestnictwo w Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
2) dane osobowe dotyczące organizacji Turnieju będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
imprezy (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród,
podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja ‐ umieszczenie
danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach www i w lokalnej prasie,
3) odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Turnieju.
PRZEWIDYWANY PROGRAM TURNIEJU
Godz. 8.00 – 8.45 – rejestracja. Prosimy instruktorów, opiekunów o stawienie się w biurze
Organizatora po odbiór dokumentów ‐ numerów startowych dla solistów i duetów nie później
niż o godz. 8.45. Prosimy o szczególną punktualność.
Około godz. 9.30 rozpoczęcie Turnieju, eliminacje, finały.
Zespoły nie występujące w kategorii solo i duety mogą przybyć na turniej w godz.
późniejszych. Godzina rozpoczęcia formacji zostanie podana około 13 maja 2019 r. drogą
e‐mail lub telefonicznie.
Szczegółowy program Turnieju będzie znany ok. 15 maja 2019 r. i podany na www.ck.leczna.pl
Informacji udzielają:
Aleksandra Murat‐Bochen, tel . 603‐782‐001
Milena Murat‐Malec, tel. 515‐028‐166
Do zobaczenia w Łęcznej
Organizatorzy

