Regulamin
Ogólnopolski Turniej Tańca WARMIA DANCE CUP II
o Puchar Burmistrza Barczewa

•

ORGANIZATORZY
BTB Dance Agency
Szkoła Tańca BTB
Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Barczewo

•

PATRONI

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
Zespół Szkół w Barczewie
•

PATRONI MEDIALNI
Telewizja TVP3 Olsztyn
Radio ESKA Olsztyn

•

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
31 maj 2020r.
Hala Sportowa Zespół Szkół w Barczewie
ul. Północna 14
11-010 Barczewo

•

CEL IMPREZY
-popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych
-upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
-integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych
-upowszechnienie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego

•

WARUNKI UCZESTNICTWA
- warunkiem udziału w turnieju jest nadesłanie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZEŃ
- Dowód wpłaty startowej wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać do organizatora na adres:
e-mail: turniejtanca2019@gmail.com do dnia 05.05.2020r.
Opłatę należy wpłacić na konto:
BTB Dance Agency 18 1050 1807 1000 0092 7614 7320
Tytułem : Turniej Tańca/ Nazwa Formacji (bądź imię i nazwisko solisty)/ Ilość osób
*Opłata startowa wynosi 25 zł za pierwszą kategorię, 10 zł za każdą kolejną kategorię.
(Dla grup przyjezdnych z odległości powyżej 100 km opłata wynosi 20zł, kolejna 10zł)

•

KATEGORIE TANECZNE

Debiuty Hip-Hop: SOLO, FORMACJE
Hip-Hop : SOLO, DUETY , FORMACJE, MINI FORMACJE
Disco-Dance: SOLO, DUETY, FORMACJE, MINI FORMACJE
Cheerleaders Open : FORMACJE (*na życzenie trenera formacji będą dostępne maty,
informacje należy zawrzeć w karcie zgłoszeń)
Inne formy tańca : SOLO, FORMACJE
Dancehall: SOLO, FORMACJE
Dorośli Open 30+ - FORMACJE ( uczestnicy powyżej 30 roku życia, bez podziału na
kategorie taneczne)

*debiuty - soliści oraz formacje, które nie tańczą dłużej niż 1 rok
** mini formacje od 3- 7 osób
*** formacje od 8 osób

•

KATEGORIE WIEKOWE SOLO
- do 8 lat
- 9- 11 lat
- 12- 15 lat
- powyżej 15 lat

•

KATEGORIE WIEKOWE FORMACJE, MINI FORMACJE, DUETY
- do 8 lat
- 9- 11 lat
- 12- 15 lat
- powyżej 15 lat
- Dorośli 30+
*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia uczestnika. W
przypadku formacji decyduje wiek większości uczestników.

•

MUZYKA
Solo 45sek. - 1 min.
Duet do 2min 30s

MINI FORMACJE do 3 min.
FORMACJE do 4 min.
FORMACJE INNE FORMY TAŃCA - do 5 min.

* Formacje, Mini Formacje , Solo Inne Formy Tańca - muzyka własna
* Solo, duety - muzyka organizatora

Materiał muzyczny przesyłamy e-mailowo do 15.05.2020r. na adres e-mail :

taniec.barczewo@gmail.com
Prosimy aby pliki były dokładnie opisane, co usprawni pracę podczas turnieju.

•

NAGRODY

1.
2.
3.

Puchary oraz medale za miejsca I-III
Dyplomy za miejsca I-VI
Nagroda GRAND PRIX Burmistrza Barczewa w wysokości 1000zł dla najlepszej formacji , 500zł dla
najlepszego solisty, 500zł dla najlepszego choreografa - w całym turnieju ( nagroda GRAND PRIX
zostanie ogłoszona po prezentacji wszystkich grup oraz solistów. W przypadku nieobecności
instruktora grupy organizatorzy są zobowiązani umówić się z nim na odbiór nagrody w innym
czasie)

•

DANE TECHNICZNE

1. Organizator zapewnia parkiet, szatnie, oświetlenie, nagłośnienie.
2. Wymiary parkietu 12mx12m.
3. W skład komisji sędziowskiej zasiądą 3 osoby.
4. Ocenie JURY podlegają: choreografia, wykonanie, dobór muzyki, technika elementów i kroków
tanecznych, ogólne wrażenie artystyczne.
5.Płatny wstęp dla publiczności w wysokości 5zł- dzieci, 10zł- dorośli. Cały dochód z biletów
zostanie przeznaczony na cel charytatywny.
6. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja delegująca.
7. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, 1 opiekun na 15 osób.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
9. Zgłoszenie uczestników w dniu turnieju nie będzie możliwe.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.
12. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie uczestników podczas trwania imprezy.
13.Przesłanie kart zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
14. Na rozpowszechnienie reklamy, w każdej postaci, należy uzyskać zgodę organizatora.
15. Harmonogram Turnieju będzie dostępny od 20.05.2020r.
16. Podczas turnieju będzie możliwość zakupienia napoi, zimnych i ciepłych przekąsek oraz dań
obiadowych.

17. Wydarzenie ma charakter sportowy.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika/ów za niesportowe oraz
niestosowne zachowanie, które może zagrać zdrowiu innych uczestników.
19. Organizator ma pełne prawo do fotografowania, nagrywania oraz wykorzystania materiałów w
celach informacyjnych oraz promocyjnych.
20. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami konkursu. Każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa
przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich
podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania konkursu oraz straty materialne.
21. Trener/Instruktor grupy w imieniu swoich podopiecznych oraz ich opiekunów zgłaszając uczestników
na Turniej Warmia Dance Cup akceptuje powyższe punkty regulaminu.

*Klauzula RODO
Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/UE
(„RODO”)
Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych uczestnika jest Szkoła Tańca BTB
oraz BTB Dance Agency . Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1
lit c i e RODO i jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
wynikającego z art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do
spełnienia obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości-w celu organizacji,
przeprowadzenia i rozliczenia Turnieju. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa
w turnieju. W przypadku nie podania uczestnik nie będzie mógł wystąpić. Dane osobowe będą
przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do organizacji Turnieju. Po zakończeniu dane
mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. Okres przechowywania dokumentacji
finansowej wynosi 5 lat.
Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Prawa te mogą zostać ograniczone
zgodnie z przepisami RODO.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki
ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

Dane kontaktowe:
BTB Dance Agency
ul. Konopnickiej 8/2 , 11-320 Jeziorany
NIP: 739 373 81 88

Osoba do kontaktu :
Sylwia Szczerba tel. 668 196 592
Klaudia Wojas tel. 517 115 452

