
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA

Żagańska i Powiatowa Liga w Tańcu Freestyle

„Taneczna Bitwa o Żagań i Powiat Żagański 2020”
Break Dance, Hip Hop i Electric Boogie

Żagań, 07.11.2020 r.

 

REGULAMIN
 

ORGANIZATOR:
Klub Sportowy "PASJA"

WSPÓŁORGANIZATOR:
Żagański Pałac Kultury
Akademia Tańca NDS

PATRONAT:
Burmistrz Miasta Żagań
Starosta Powiatu Żagańskiego  

ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW:
Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO  oraz UWZGLĘDNIAJĄC WYTYCZNE GŁÓWNEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTERSTWA ZDROWIA. 
Zastrzegamy sobie prawo do rozegrania zawodów bez publiczności (w przypadku nowych obostrzeń GIS i MZ).

TERMIN:
07.11..2020 (sobota)

MIEJSCE:
Hala Widowiskowo - Sportowa ARENA w Żaganiu
ul. Kochanowskieg 4 / 68-100 Żagań

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE
RENATA  NIEZGODA  +48 606132963    klubsportowypasja@gmail.com

mailto:klubsportowypasja@gmail.com


Zawody otwarte, bez zrzeszania i licencji,  przeznaczone dla  klubów tanecznych i fitness, domów kultury,  szkół tańca
niezrzeszonych w  organizacjach tanecznych, a także  zrzeszonych w różnych organizacjach partnerskich działających

na terenie Polski.

CELE TURNIEJU
 
- konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów  amatorskiego ruchu;
- popularyzacja tańca, jako forma rozwoju fizycznego i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych;
- wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach wiekowych;
- integracja tancerzy i trenerów z całego kraju w duchu fair play i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy 
klubami i trenerami;
- promocja miasta Żagań i Powiatu Żagańskiego

KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE

HIP – HOP

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe

Solo

DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym
turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na

turniejach klasowych         
- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora)

 
 OPEN: - czas prezentacji eliminacyjnych 40-50 s. (muzyka

organizatora) - finały - czas prezentacji do 1:00 min  (muzyka
organizatora

• Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci  I - 2010-2011

• Dzieci II - 2008-2009

• Juniorzy I -  2006-2007

• Juniorzy II - 2004-2005

• Dorośli - 2003 i starsi

Duety do 1:00 min. (muzyka organizatora) • Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

Trio do 1:00 min. (muzyka organizatora) • Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

Grupy  
(3-7 osób)

2:00 min. (muzyka własna) • Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

• 31.+lat  - 1989 i starsi 

Formacje
 (8-24 osób)

2:30 min. – 3:00 min. (muzyka własna) • Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i starsi

• 31.+lat - 1989 i starsi 



BREAK DANCE

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe

Solo

DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym
turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na

turniejach klasowych         
- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora)

  
OPEN: czas prezentacji eliminacyjnych 3 x 40 s.

(muzyka organizatora) 
- finały Bitwa   - bitwa 3 x 40 s.

(muzyka organizatora) 
(W kategorii solo open - dziewczęta i chłopcy oddzielne kategorie)

• Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

Grupy  
(3-7 osób)

2:00 min. (muzyka własna) • Dzieci – 2008 i młodsi

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

 POPPING / ELECTRIC BOOGIE

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe

Solo

DEBIUTY: Tancerze , dla których mistrzostwa będą pierwszym
turniejem oraz dla osób, które startowały w klasach najniższych na

turniejach klasowych         
- czas prezentacji 30-40 s. (muzyka organizatora)

 
 OPEN: - czas prezentacji eliminacyjnych 40-50 s. (muzyka

organizatora) - finały - czas prezentacji do 1:00 min  (muzyka
organizatora

• Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

Duety do 1:00 min. (muzyka organizatora) • Maluszki - 2012 i młodsi

• Dzieci - 2008-2011

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i stars

- debiuty startują w kostiumach treningowych, liczy się tylko taniec!!!

INNE FORMY*

Kategoria Sposób rozgrywania Kategorie wiekowe

Grupy  
(3-7 osób)

2:00 min.
(muzyka własna)

• Dzieci – 2008 i młodsi

• Juniorzy  -  2004-2007

• Dorośli - 2003 i starsFormacje
 (8-24 osób)

2:30 min. – 3:00 min.
 (muzyka własna)

*W kategorii Inne Formy dozwolone są prezentacje JAZZ DANCE, MODERN, TANIEC KLASYCZNY, TANIEC 
WSPÓŁCZESNY, SHOW DANCE, STREET DANCE SHOW, CHEERLEADING, INSCENIZACJA TANECZNA, 
ETIUDA TANECZNA, PRODUKCJA we wszystkich technikach wyłączając Disco Dance, Hip Hop, Taniec 
Towarzyski, Taniec Ludowy i Rock’n’roll.

*O przynależności wiekowej decyduje wiek najstarszego tancerza. Do każdej kategorii tanecznej ( duety, trio, mini 
formacje i formacje ) dopuszcza się tancerzy młodszych maksymalnie o 3 lata ( w kategorii JUNIORZY mogą 
startować tancerze rocznika 2008 – 2010 a kategorii DOROŚLI tancerze rocznika 2004-2006 ) 



WARUNKI UCZESTNICTWA

UWAGA! 19.10.2020 r. stanowi ostateczną datę zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie  organizator 
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział 
wzrasta dwukrotnie. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak 
również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund oraz wycofania się po terminie zgłoszeń opłata 
startowa nie podlega zwrotowi.

Zgłoszeń do udziału w Turnieju dokonuje Przedstawiciel Klubu tylko on-line  
poprzez stronę rejestracyjną :   

 www.danceonline.pl  (instrukcja na stronie)
 do dnia 19.10.2020 r. do godz.24.00 

W przypadku pytań dotyczących rejestracji na zawody prosimy o kontakt:
admin@danceonline.pl 

Dokonanie opłaty startowej w terminie najpóźniej do dnia 19.10.2020r.
Wysokość opłaty startowej wynosi 

30 zł od tancerza za każdą konkurencję 

Opłaty należy przesłać na nr konta:

Klub Sportowy „PASJA”
Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Numer rachunku: 
77 96570007 0000 0018 3312 0001

W treści przelewu proszę ująć: nazwę zespołu i miasto oraz nr ewidencyjny
 ( zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji )

Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!  
    
Rekwizyty nie mogą niszczyć, brudzić parkietu. Muszą być wniesione i zniesione z parkietu przez zespół w ciągu 30 s.

OCENA  
- technika tańca i choreografia
- estetyka i dobór  kostiumów i muzyki
- muzykalność tancerzy
- ogólny wyraz artystyczny  

Zawody będą oceniane  w systemie sędziowskim  " 3M " . Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą 
zawodnicy będą oceniani  innowacyjnym systemem punktowym gdzie punkty  z poszczególnych rund ulegają 
sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu na zaniżenie lub 
zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie 
ciekawsza  i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

NAGRODY
- certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów
- puchary za miejsca I, II, III dla grup i formacji
- nagroda główna GRAND PRIX – dla najlepszej formacji – wybranej przez Jury ( lub wg przyznanych punktów )
- medale za miejsca I, II, III dla solistów i duetów, dyplomy dla finalistów
 
JURY  
Turniej oceniany będzie przez 3 lub 5-osobowe jury, złożone z sędziów krajowych z wieloletnim doświadczeniem, 
aktywnie działających w amatorskim i zawodowym ruchu tanecznym, a także sędziów różnych Federacji
Tanecznych w Polsce.

PROGRAM TURNIEJU
07.11.2020 r. (sobota)
8.00  – Otwarcie sali
8.15 – 9.15 – Rejestracja klubami  
8.30 – 9.40 – Próba parkietu
10.00  – Rozpoczęcie turnieju

mailto:admin@danceonline.pl


Turniej zostanie rozegrany w trzech blokach (zespoły / solo i duety).

Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony 02.11.2020 r. na stronie internetowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Turniej zostanie rozegrany w oparciu o przepisy IDO  
• Na sali podczas turnieju w pobliżu parkietu będzie punkt medyczny – ratownictwo medyczne.
• Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej 15 min. po ogłoszeniu 
wyników. 
• Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Kierownika 
Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku nieuznania  protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w przypadku małej ilości 
uczestników w danej dyscyplinie.
• W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej (mp.3) razem ze zgłoszeniem 
zespołu poprzez panel rejestracyjny na www.danceonline.pl . Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki ze 
sobą na zawody na pendrive w pliku mp.3 .
• Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nim w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. 
Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej odpowiedniej  ilości opiekunów.
• Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu 
sprawdzenie daty urodzenia.
• Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
• Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
• Organizator nie zapewnia i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Dla zainteresowanych możemy polecić kilka baz 
noclegowych.
• Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 
• Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające. 
• Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju. 
• Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego. 
• Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć - zarysować parkiet. 
• Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 
• Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w hali. 
• Wejście do strefy tancerzy możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora uczestnika, trenera, opiekuna. 
• W przypadku zniszczeń uczestnik, który ich dokonał, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy zniszczenia. 
• Zgłoszenia i udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Żagań  2020 równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i 
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, internetową, video i telewizyjną wszystkich prezentacji 
oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie 
danych osobowych w materiałach z Turnieju. 
• Oficjalny przedstawiciel klubu / trener danego klubu ma prawo wycofać tancerzy z udziału w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca Żagań 2020 na każdym etapie. Wycofanie musi być w formie pisemnej. Po terminie upływu zgłoszeń – tzn. po 
07.11.2020 r., jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych rund opłata startowa nie podlega 
zwrotowi.  
• Na terenie obiektu/w sąsiedztwie parkietu będzie znajdował się punkt ratownictwa medycznego. 
• Na terenie obiektu porządku będą pilnować pracownicy ochrony. 
• Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
• Bilety w cenie: 
· jeden dzień: ….. zł dorośli / ….. zł emeryci i studenci, młodzież szkolna i dzieci.
 · przy zniżkach obowiązuje posiadanie przy sobie odpowiedniej legitymacji. 
· zakup biletu uprawnia również do nieodpłatnego amatorskiego filmowanie i robienie zdjęć z trybun. 

INFORMACJE DODATKOWE
Wymiary parkietu 12 m x 14 m

Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są od Pn. - Pt: tel. 602 127 747 w godz. 10.00 – 14.00 lub e-mail:
klubsportowypasja@gmail.com

ZAPRASZAM DO MIASTA ŻAGAŃ !
w imieniu organizatorów

Renata Niezgoda

Kierownik Organizacyjny Mistrzostw
RENATA  NIEZGODA  +48 606132963    klubsportowypasja@gmail.com

mailto:klubsportowypasja@gmail.com
mailto:klubsportowypasja@gmail.com
http://www.danceonline.pl/


RODO – dane osobowe: 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Żagań 2020 jest Klub Sportowy „PASJA” z siedzibą w Żaganiu, 68-100 Żagań, ul. Skarbowa 27/5 : NIP: 
9241914522 , REGON: 385147437

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Ogólnopolskieg Turnieju Tańca Żagań 2020. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów 
organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, 
przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich 
niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia ewentualnych 
roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach
archiwalnych – wyniki rywalizacji. 

4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej. 

5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do: - dostępu do treści swoich danych osobowych, 
możliwości ich poprawienia lub sprostowania, - żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub 
ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku 
realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO). 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym 
rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: 
klubsportowypasja@gmail.com 
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