
IV TURNIEJ TAŃCA

 CO W TRAWIE TAŃCZY?!
11 czerwca 2022

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach

21-044, Trawniki 604

tel. 81/ 58 56 038

REGULAMIN
CELE

– popularyzacja różnych form street dance,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
– integracja środowiska tanecznego,
– wymiana doświadczeń,
– wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Trawniki.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

• W Turnieju  mogą  brać  udział  uczestnicy  domów kultury,  prywatnych  szkół  tanecznych,
stowarzyszeń, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby i grupy niezrzeszone.

• Warunkiem  uczestnictwa  jest  zgłoszenie  udziału  poprzez  przesłanie  wypełnionej  karty
zgłoszenia oraz potwierdzenia przelewu na adres mailowy:

agnieszka.michalowska@goktrawniki.pl

• Każde  zgłoszenie  zostanie  potwierdzone.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  należy
kontaktować się z organizatorem turnieju.

• W przypadku kategorii ALL STYLES, zgłoszenia będą przyjmowane także na miejscu.

• Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł od osoby w kategorii all styles,
100  zł  za  formację.  Wpłaty  należy  dokonać  na  konto  GOK
Trawniki:

90 8689 0007 2000 0323 2000 0020

 



• Potrzebę wystawienia faktury oraz dane należy umieścić w karcie zgłoszenia.

• Organizator nie zwraca wpłat w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Turnieju.

• W przypadku braku potrzeby wystawienia faktury, wpłaty można dokonać na miejscu.

• Każdy zespół  prezentuje  po jednej  choreografii,  której  łączny czas  wykonania  nie  może
przekraczać 10 min.

• Każdy zespół zobowiązany jest dostarczyć płytę CD lub pen drive z nagranym utworem.

• W przypadku kategorii  ALL STYLES 1v1 oraz 2v2 eliminacje przeprowadzane są w formie
bitew  pokazowych,  z  których  wybierane  jest  8  najlepszych  duetów.  Następnie  finały
odbywają się systemem pucharowym. W finale przewidziana jest runda specjalna.

• Kategoria ALL STYLES 1v1 oraz 2v2 odbywa się do muzyki organizatora.

• Termin zgłoszenia upływa dn. 03.06.2022.
• O przynależności  do kategorii  wiekowej decyduje 75% zespołu.  W przypadku bitew 2v2

wiek osoby starszej.  

• Filmy oceniać będzie jury w 3-osobowym składzie.

• Organizator zapewnia scenę o wymiarach 7x7m.

• Szczegółowy harmonogram zespołów dostępny będzie kilka dni przed turniejem.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

• Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu. 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

• Za rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach ogólnodostępnych, kontuzje uczestników i
inne zdarzenia losowe organizator nie odpowiada. 

• Za  sprawy  wychowawcze,  bezpieczeństwo  i  ubezpieczenie  NNW odpowiadają  jednostki
delegujące bądź sami uczestnicy.

• Wszystkich informacji udziela Agnieszka Michałowska, tel.726 234 532

• Każdy z uczestników wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
przez  Organizatora  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz.  UE L 119 z 4.05.2016).  Informacje zawarte w Karcie Zgłoszenia służą
jedynie do celów związanych z organizacją Konkursu i pozostaną do wyłącznej wiadomości
Organizatorów.  Uczestnik  może  w  każdej  chwili  uzyskać  dostęp  do  swoich  danych
osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Organizator zobowiązany jest do
ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami prawa.

• Każdy z uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na
stronie  internetowej  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Trawnikach  oraz  na  nieodpłatne,
wielokrotne  wykonywanie  i  wykorzystanie  zdjęć,  jak  również  materiałów  filmowych
zawierających  jego  wizerunek,  zarejestrowanych  podczas  Konkursu,  bez  konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykonanie, wykorzystanie, utrwalanie,
obróbkę  i  powielanie  zdjęć,  za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  wyłącznie  w  celu
zgodnym  z  prowadzoną  przez  GOK  w  Trawnikach  działalnością,  głównie  w  celach
informacyjnych i promocyjnych.



KATEGORIE
FORMACJE STREET DANCE

- 4-6 lat

- 7-10 lat

- 11-14 lat

- od 15 lat

BITWY ALL STYLES 1vs1

- do 15 lat

- OPEN

BITWY ALL STYLES 2vs2

- do 15 lat

- OPEN

PRZEWIDYWANY PROGRAM TURNIEJU
9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30  FORMACJE, WYNIKI

13:00 przerwa obiadowa

14:00  bitwy ALL STYLES

W zależności od ilości zgłoszeń program może ulec zmianie 


