REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
TAŃCA NOWOCZESNEGO
PIOTRKÓW KUJAWSKI 2021
ORGANIZATOR:
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim

PATRONAT:
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

TERMIN I MIEJSCE:
19.06.2021r. (sobota) od godziny 9.00, Hala Widowiskowo-Sportowa przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

PLAN TURNIEJU:
1. Godzina 8.00 - rejestracja uczestników.
2. Godzina 9.00 – rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego.
3. Godzina 9.15 – rozpoczęcie zmagań tanecznych.
4. Kategoria disco dance, disco show (solo, duet, mini formacje, formacje)
5. Rozdane nagród.
6. Kategoria jazz, modern, inne formy tańca (mini formacje, formacje)
7. Rozdane nagród.
8. Kategoria hip-hop (solo, duet, mini formacje, formacje)
9. Rozdanie nagród, zakończenie turnieju.

CEL KONKURSU:
1. Popularyzacja amatorskich zespołów tańca nowoczesnego,
2. Rozwijanie zainteresowań tanecznych jako formy aktywnego wypoczynku,
3. Konfrontacja umiejętności tanecznych i dorobku artystycznego,
4. Popularyzacja rożnych technik tańca,
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 11.06.2021r na adres mailowy:
turniejtanca.piotrkow@gmail.com
2. Dokonanie opłaty startowej do dnia 11.06.2021r w wysokości 20 złotych od pierwszej
kategorii i 15 złotych od każdej kolejnej kategorii. Opłatę startową proszę przesyłać
na nr konta:
61 9551 0002 0001 7620 2000 0010
z dopiskiem „Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego 2021”
3. W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy o wcześniejsze wysłanie danych
do dnia 11.06.2021r

PRZEPISY OGÓLNE:
1. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki
delegującej.
2. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 12
uczestników).
3. Zespoły prezentują po jednym układzie w danej kategorii tanecznej.
4. Każdy uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednego zespołu.
5. Każdy uczestnik turnieju posiada legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
6. Jedna osoba może brać udział w kilku kategoriach tanecznych.
7. Rejestracja i odbiór numeru startowego będą odbywać się od godziny 8.00.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

9. Za ewentualne szkody powstałe na terenie obiektu obciążony zostanie zespół, który
korzystał z danego pomieszczenia.
10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie – łączenia kategorii
w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu w przypadku małej
ilości zgłoszeń lub w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
12. Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej
zgody na rejestracje fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich
wykorzystanie, publikacje i emisje w dowolnych mediach przez organizatorów,
wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko ) i wizerunku uczestników w materiałach
festiwalowych (listy startowe, listy laureatów etc.), udział w nagraniu transmitowanym
na żywo za pośrednictwem Internetu.
13. Po przybyciu na teren turnieju przedstawiciel klubu ma obowiązek zgłoszenia się
do rejestracji i złożenia kompletu oświadczeń COVID-19 wszystkich uczestników,
instruktorów i opiekunów (załącznik do niniejszego Regulaminu).
14. Każda osoba (uczestnik, opiekun, trener) przebywająca na obiekcie powinna się
zapoznać instrukcją postępowania i ochrony przed zakażeniem COVID-19 dostępnej stronie
organizatora.
15. W turnieju, może wziąć udział wyłącznie zdrowy uczestnik (w tym zgłoszony zawodnik,
instruktor/trener,opiekun), który nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
nie przebywa na kwarantannie oraz nie posiada wiedzy na temat czy mógł mieć kontakt z
osobą zarażoną w ostatnim czasie. Jest to najważniejszy do spełnienia warunek, który jest
konieczny dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników turnieju oraz osób realizujących
dane wydarzenie.
16. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie mają obowiązek:
•dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt;
•zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na obiekcie sportowym i zachowania
odległości co najmniej 1,5 m od innych osób (nie dotyczy zawodników podczas występu
oraz sędziów w trakcie oceny występów);
17. W czasie trwania turnieju/pokazu na parkiecie powinni przebywać wyłącznie
zawodnicy/artyści aktualnie występujące lub bezpośrednio przygotowujący się do
występu. Pozostali uczestnicy powinni przebywać we wskazanym przez obsługę techniczną
miejscu (szatnia, wyznaczone dla rozgrzewki miejsce na terenie obiektu).

18. Każda osoba przebywająca na obiekcie powinna bezwzględnie dostosować się do
wskazówek obsługi technicznej względem bezpieczeństwa epidemiologicznego.
19. Konkurs oceniać będzie 3 osobowe jury, powołane przez organizatorów.
20. W przypadku wątpliwości jury- ma prawo przenieść tancerza lub zespół do innej kategorii
wiekowej lub konkursowej. Może też zdyskwalifikować uczestnika i pozbawić
go uczestnictwa w dalszej części konkursu jeśli będą ku temu podstawy (np. celowe zaniżenie
wieku tancerza, niekulturalne zachowanie itp.).
21. Obowiązuje zakaz używania elementów scenografii, rekwizytów czy kostiumów, które
mogłyby trwale uszkodzić, zabrudzić parkiet. Obowiązuje zakaz rozsypywania, rozlewania
i rozrzucania jakichkolwiek substancji i drobnych elementów a wszystkie rekwizyty, elementy
scenografii i kostiumów wniesione przez tancerzy na scenę muszą być z niej uprzątnięte
w ciągu 30 sekund od zakończenia prezentacji.
22. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy pod numerem telefonu 727-934-288, (54)
265 41 27 wew. 24
23. Organizatorzy zapewniają wodę dla każdego z uczestników.
24. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga organizator
w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
25. Ilość uczestników Turnieju jest ograniczona, w pierwszej kolejności będą przyjmowane
zgłoszenia nadesłane najwcześniej.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych
w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.
27. Organizator nie zapewnia ubezpieczania NNW

NAGRODY:
1. Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – puchary, medale i dyplomy
2. Dla finalistów za zajęcie IV – VI miejsca dyplomy
3. Powyżej VI miejsca dyplomy za udział
4. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
5. Nagroda Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w wysokości 1000 zł

KATEGORIE TANECZNE:
Jazz
solo / duety
Modern
solo / duety
Inne Formy
-----------------

Eliminacje muzyka
organizatora
1min.
Eliminacje muzyka
organizatora
1 min.
Mini formacje
od 3 do 8 osób
od 2 do 3 min.

Finał muzyka
własna
1 min.

Formacje
od 9 do 24 osób
od 2.30 do 4 min.

Mini formacje
od 3 do 8 osób
do 2 min.
muzyka własna

Formacje
od 9 do 24 osób
od 2.30 do 3 min.
muzyka własna

Mini formacje
od 3 do 8 osób
do 2 min.
Mini formacje
od 3 do 8 osób
do 2 min.
muzyka własna

Formacje
od 9 do 24 osób
od 2.30 do 3 min.
Formacje
od 9 do 24 osób
od 2.30 do 3 min.
muzyka własna

Finał muzyka
własna 1 min.

Disco Dance
solo / duety
muzyka
organizatora
1 min.
Disco Show
----------------Hip Hop

solo / duety
muzyka
organizatora
1min.

KATEGORIE WIEKOWE:
Kids I
Kids II
Juniorzy I
Juniorzy II
Young
Dorośli

do 7 lat – 2014 i młodsi
8 – 9 lat – rocznik 2013 - 2012
10 – 11 lat – rocznik 2011 - 2010
12- 14 lat – rocznik 2009-2007
15 -16 lat – rocznik 2006 – 2005
od 17 lat – rocznik 2004 i starsi

KATEGORIE ZAAWANSOWANIA:
Pierwszy Start
Debiuty
Master

Kategoria przeznaczona dla zespołów ze stażem do 1roku
Kategoria przeznaczona dla zespołów ze stażem do 2 lat
Kategoria przeznaczona dla zespołów ze stażem pow. 2 lat

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe uczestników po zamknięciu
list startowych.

