REGULAMIN „SPRAWNY DZIECIAK”
Organizator:
Stowarzyszenie POŁĄCZENI TAŃCEM
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Gmina Zdzieszowice
Termin: 11 listopad 2019 godz. 14:00
Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach –sala kinowa, ul.
Powstańców Śląskich 7 Zdzieszowice

Cel eventu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Popularyzacja tańca jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.
Budowanie wzajemnego szacunku i tolerancji poprzez kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
Integracja środowiska tanecznego.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Konfrontacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa / Zgłoszenie
1. Zgłoszenia wysyłamy drogą elektroniczną na maila: sprawnydzieciak@gmail.com lub na numer telefonu:
512960511
Zgłoszenie powinno zawierać: Kategorię taneczną, imię i nazwisko uczestnika/ów, nazwę duetu, datę/y
urodzenia oraz numer telefonu, nazwisko i imię opiekuna
2. Zgłoszenie przyjmowane są do 9 listopada 2019r
3. W razie zbyt małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii lub jej
całkowitego odwołania
4. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia
5. Dzieci zgłaszane do udziału w turnieju nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
sportu powszechnego
6. Wniesienie wpisowego
7. Zgłoszenie się po odbiór numeru startowego do godziny 13.30 w dniu imprezy
8. Każdy uczestnik eventu składa zgłoszenie i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas
jakiegokolwiek etapu zawodów i informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Turnieju.
9. Kategorię wiekową duetu określa wiek starszego uczestnika

Kategorie
Rodzaj tańca

Roczniki

HIP HOP, BREAKDANE solo

2004 i młodsi

HIP HOP, BREAKDANCE duet

2004 i młodsi

Sędziowie
Zawody oceniać będzie komisja sędziowska wyznaczona przez organizatora

Nagrania
solo - od 35 do 40 sekund –muzyka organizatora
duet – do 2:30 min –muzyka własna

Nagrody
Medale i dyplomy dla wszystkich uczestników

Sprawy Organizacyjne
1. Każdy uczestnik eventu posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości
2. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentu tożsamości w celu weryfikacji wieku
uczestnika
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej eventu i
publikowania jej w mediach
4. Event będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w evencie wyrażają tym
samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i
fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora eventu oraz oficjalnych partnerów imprezy i
zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik eventu wyraża zgodę na otrzymywanie od
organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach i
sponsorach eventu
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Turnieju
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (łączenia kategorii w poszczególnych
konkurencjach bądź całkowitego odwołania danej kategorii) oraz zmiany ramowego programu w przypadku
małej lub zbyt dużej frekwencji
7. Regulamin jest regulaminem wewnętrznym eventu. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora
8. W związku z ustawą o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Prosimy o
pobranie i podpisanie zgody przez każdego uczestnika i dostarczenie w dniu eventu przy rejestracji. Bez
podpisanej zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udział w evencie

Informacje techniczne
1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie eventu
2. Duety
taneczne
zobowiązane
są
do
przesłania
drogą
elektroniczną
sprawnydzieciak@gmail.com podkładu do choreografii w formacie MP3
Dodatkowo prosimy o podpisanie załącznika w następujący sposób: nazwa/kategoria wiekowa

na

maila

Informacje dodatkowe:
Informacje o zawodach można uzyskać pod numerem telefonu 512960511

Akredytacja/ opłata startowa
Opłata za jedną kategorię wynosi 2zł/os dla dzieci aktywnie uczestniczących w zajęciach organizowanych
przez Stowarzyszenie Połączeni Tańcem i 10zł/os dla pozostałych uczestników.
Opłatę startową należy przelać na konto:
Właściciel rachunku/ Nazwa: Stowarzyszenie Połączeni Tańcem
Nr konta: Bank BGŻ BNP PARIBAS 91 2030 0045 11100000 0377 1670
W tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko uczestnika oraz kategorię taneczną

Uwagi dodatkowe
1. Zgłoszenia bez dokonania opłaty startowej nie będą przyjmowane
2. Nie ma możliwości dokonywania opłaty startowej w dniu zawodów
3. W przypadku rezygnacji formacji z udziału w evencie lub w przypadku zmniejszenia liczby występujących
tancerzy, kwota wpłaconej akredytacji nie będzie podlegać zwrotowi

