XVII OTWARTY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO
ŁOSICE 2020
REGUL AMI N
ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury.
PATRONAT HONOROWY:
Starosta Powiatu Łosickiego – Katarzyna Klimiuk
Burmistrz Miasta i Gminy Łosice – Mariusz Kucewicz
TERMIN i MIEJSCE: 28 marca 2020 r. (sobota), godz. 9.00
hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 5.
CELE TURNIEJU:
wyłonienie najlepszych tancerzy Disco Dance, Show Dance i Hip Hop; popularyzacja tańca
nowoczesnego jako formy aktywnego odpoczynku; konfrontacja umiejętności tanecznych
zawodników; promocja miasta Łosice oraz powiatu łosickiego.
RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: Zostanie przesłany po zamknięciu list startowych na adresy email uczestników oraz opublikowany na stronie gmina.losice.pl, biblosice.wordpress.com oraz na
Facebooku Łosickiego Domu Kultury.
KATEGORIE TANECZNE:
DISCO DANCE
Solo
Duety
Mini-formacje (3-7 osób)
Formacje (8-24 osób)

SHOW DANCE

Czas prezentacji, muzyka
do 1.00 min. muzyka organizatora
do 2.00 min. muzyka własna
do 4.00 min. muzyka własna

Wiek zawodników
Małe Dzieci do lat 7 (2013 i młodsi)
Dzieci do 11 lat (2009 i młodsi)
Juniorzy 12-15 lat (2008 i młodsi)
Dorośli pow. lat 16 (2004 i starsi)

Czas prezentacji, muzyka

Wiek zawodników

Mini-formacje (3-7 osób)

do 3.00 min. muzyka własna

Formacje (8-24 osób)

do 4.00 min. muzyka własna

Małe Dzieci do lat 7 (2013 i młodsi)
Dzieci do 11 lat (2009 i młodsi)
Juniorzy 12-15 lat (2008 i młodsi)
Dorośli pow. lat 16 (2004 i starsi)

HIP HOP

Czas prezentacji, muzyka

Solo
Duety
Mini-formacje (3-7 osób)
Formacje (8-24 osób)

do 1.00 min. muzyka organizatora
do 2.00 min. muzyka własna
do 4.00 min. muzyka własna

Wiek zawodników
Małe Dzieci do lat 7 (2013 i młodsi)
Dzieci do 11 lat (2009 i młodsi)
Juniorzy 12-15 lat (2008 i młodsi)
Dorośli pow. lat 16 (2004 i starsi)

W przypadku małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii.

SOLO I DUETY:
 W rundach eliminacyjnych i półfinałowych prezentacje w grupach. W finałach prezentacja
indywidualna, gdzie dopuszczone są elementy Freestyle. Czas prezentacji finałowej do 1 min 30
sek.
 We wszystkich rundach Disco Dance i Hip Hop muzyka organizatora.
MINI-FORMACJE:
 Liczebność mini-formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób.
 Przy zgłoszeniu prosimy podać dokładny czas prezentacji oraz bezwzględnie tytuł choreografii w
kategorii Show Dance.
 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji w każdej kategorii tanecznej.
 Muzyka dostarczona przed pokazem na opisanym nośniku CD/USB. Prosimy o wcześniejsze
sprawdzenie nagrania u akustyka.

FORMACJE:
 Liczebność formacji: minimum 8 osób, maksymalnie 24 osoby.
 Przy zgłoszeniu prosimy podać dokładny czas prezentacji oraz bezwzględnie tytuł choreografii w
kategorii Show Dance.
 Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji w każdej kategorii tanecznej.
 Muzyka dostarczona przed pokazem na opisanym nośniku CD/USB. Prosimy o wcześniejsze
sprawdzenie nagrania u akustyka.
Uwaga!
 Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego – niedozwolone jest używanie
obuwia, które może zniszczyć – zarysować podłoże.
 Instruktor nie może brać udziału w prezentacjach tanecznych.
 O przynależności do danej kategorii wiekowej, we wszystkich kategoriach decyduje rok urodzenia
najstarszego zawodnika.
 Zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości potwierdzający ich wiek i okazać go na
życzenie Sędziego Głównego.
 Zespoły zobowiązane są do przygotowania nagrań dobrej jakości – opisana płyta CD lub USB.
Możliwość podłączenia innego nośnika należy skonsultować wcześniej telefonicznie/mailowo.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. UWAGA NOWY SYSTEM REJESTRACJI! Warunkiem uczestnictwa w OTTN Łosice 2020
jest zgłoszenie ON-LINE przez system rejestracyjny znajdujący się na danceit.pl:
danceit.pl?49 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020 r. Zgłoszenia po tym
terminie i w innej formie nie będą przyjmowane!!!
2. Opłaty startowe dokonujemy do dnia 16 marca 2020 r. na konto ŁDK: Bank Spółdzielczy Łosice
nr 06 8038 0007 0010 1521 2000 0010 z następującymi danymi: nazwa zespołu,
solisty/duetu, ilość osób z dopiskiem: Turniej Tańca. W przypadku braku wpłaty w podanym
terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Nie ma
możliwości dokonywania wpłat gotówką w dniu zawodów!!!
3. Wniesienie opłaty startowej w wysokości: formacje: 20 zł/os., mini-fomacje: 20 zł/os., duety:
10 zł/os., solo: 10 zł/os. W każdej kategorii tanecznej.
4. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników oraz odbioru
numerów startowych w dniu turnieju w godzinach trwania rejestracji – do godz. 9:00. Po godz.
9:00 będą wydawane numery startowe uzgodnione z klubami startującymi później w innych
konkurencjach tanecznych.
5. Odwołanie uczestnictwa do dnia 20 marca 2020 r. W każdym innym przypadku startowe za
zgłoszone prezentacje nie zostanie zwrócone.
6. Po zamknięciu rejestracji on-line nie dopisujemy żadnych tancerzy, a wszelkie zmiany
(skreślenia) prosimy zgłaszać na mail: turniej.losice@interia.pl. Zgłaszanie na bieżąco pozwoli
na sprawne przeprowadzenie rejestracji w dniu zawodów.
7. Prosimy o mailowe zgłaszanie zapotrzebowania na faktury.
8. Termin wystawiania faktur oraz ich odbioru mija w dniu turnieju.
9. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia zgłoszenia.
Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do
przeprowadzenia projektu w ciągu jednego dnia.
INNE WAŻNE INFORMACJE:
1. Wymiary parkietu min. 12m x 14m.
2. W trakcie imprezy działać będzie punkt medyczny.
3. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na sali.
5. Opiekunowie odnośnym poświadczeniem na karcie zgłoszeń potwierdzają brak przeciwwskazań
lekarskich do udziału w turnieju, zgłoszonych tancerzy.
6. Udział w zawodach równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej
zgody na rejestrację video, telewizyjną i foto wszystkich prezentacji tanecznych.

7. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
obowiązujących w hali
8. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje Organizator turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu w
zależności od sytuacji. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją XVII Otwartego Turnieju Tańca
Nowoczesnego jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09.
2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres email: inspektor@cbi24.pl numer telefonu 575-002-192).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Turnieju.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz
koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą
cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy rekreacyjnej dane osobowe
zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości
publicznej osobom zgromadzonym.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organizacja Turnieju jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z
tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych
osobowych.
NAGRODY:





Organizatorzy zapewniają dla wszystkich instruktorów, zespołów „podziękowania za udział”.
Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca – medale i puchary.
Dla finalistów za zajęcie I - VI miejsca – dyplomy.
Grand Prix dla najlepszego zespołu w Turnieju – puchar, dyplom, przewidziana nagroda
pieniężna.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (83) 359 05 09, 577 566 444 - Dorota
Kozłowska, Weronika Sakowska, e-mail: turniej.losice@interia.pl

BUFET NA TERENIE HALI

