REGULAMIN
Ursynowski Master Dance CUP Ad Astra 2019

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra
Termin: 30 listopada 2019r.
Miejsce: ARENA URSYNÓW, ul. Pileckiego 122, Warszawa
Wymiary parkietu: 15 m x 15 m
Kierownik Turnieju : Wojciech Lesiak / 505182430 /
wojciech.lesiak@ad-astra.org.pl
1. Charakter turnieju:
-

popularyzacja zespołowych form tanecznych;
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi;
integracja środowiska tanecznego w Warszawie i okolicach;
popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
sportowo – taneczna rywalizacja dzieci i młodzieży

2. Kategorie wiekowe:
- do 9 lat – rywalizacja turniejowa jako Master Dance CUP for KIDS
- do 11 lat - rywalizacja turniejowa jako Ursynowski Master Dance CUP
- 11 – 15 lat rywalizacja turniejowa jako Ursynowski Master Dance CUP
- pow. 15 lat rywalizacja turniejowa jako Ursynowski Master Dance CUP
o przynależności do kategorii wiekowych decyduje wiek najstarszego uczestnika grupy
tanecznej.
3. Kategorie taneczne:
- disco, (Disco Dance, Disco Freestyle, Cheerleaders);
- hip hop, (Hip-Hop, Funky, Electric Boogie, Popping, Break Dance itp.);
- nowoczesny (Modern i Jazz Dance)
- inne formy taneczne (Show Dance - choreografie o określonym temacie, w dowolnym stylu
tanecznym, z możliwością wykorzystania rekwizytów i elementów małej scenografii.)
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4. Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 LISTOPAD

2019r.

5. Warunki uczestnictwa:
- przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres:
biuro@ad-astra.org.pl
do 24 LISTOPAD
2017r.
- wniesienie opłaty startowej i przesłanie potwierdzenia na adres:
biuro@ad-astra.org.pl
do 24 LISTOPAD
2017r.
6. Opłata startowa wynosi 25 zł za każdego uczestnika formacji
7. Wstęp na widownię dla publiczności jest bezpłatny.
8. Komisja sędziowska:
Podczas przeglądu wyłonieni zostaną zwycięzcy w każdej kategorii. Wyboru dokona jury
złożone z co najmniej 3 osób zawodowo związanych z edukacją ruchową i tańcem
posiadających uprawnienia sędziowskie federacji tanecznej zarejestrowanej na terenie
Polski.
9. Dodatkowe informacje:
Organizator zapewnia podczas turnieju:
- opiekę medyczną;
- możliwość zakupienia zimnych napojów, drobnych przekąsek oraz słodyczy.
10. Nagrody:
- puchar dla grupy za miejsca 1, 2, 3 w danej kategorii wiekowej / tanecznej,
- pamiątkowe dyplomy.
11. Uczestnictwo jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań
przez organizatorów oraz media obsługujące przegląd.
Udział w przeglądzie oraz akceptacja zapisów regulaminu przeglądu jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu
przeglądu oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału
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(tv, prasa, itp.) Tancerze i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na
wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja
taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów
choreograficznych.
Stowarzyszenie Ad-Astra z siedzibą w Sulejówku przy Al. Piłsudskiego 75, reprezentowane
przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w
formularzu zgłoszenia do Ursynowskiego Master Dance Cup Ad Astra 2019 i wyłącznie w
celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym
podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
Przebieralnie są ogólnodostępne, nie są zamykane ani dozorowane.
13. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
14. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik
Przeglądu
w porozumieniu z Sędzią Głównym.
15. Grupa taneczna może zaprezentować max 1 układ w danej kategorii wiekowej /
tanecznej.
16. Układ taneczny nie może być dłuższy niż 4 minuty.
17. Ramowy program przeglądu:
- 8:00 – 9:00 rejestracja, próba parkietu, próby techniczne u akustyka
- od 9:00 – prezentacje konkursowe
szczegółowy program przeglądu zostanie przesłany po zakończeniu rejestracji zgłoszeń
tj. 24 LISTOPAD
2019r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramowym
programie turnieju w zależności od ilości zgłoszeń.
18. Dodatkowe informacje u kierownika przeglądu.
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