
 

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk 

zaprasza 

Turniej Tańca Sportowego 

Oraz 

„No Stress Disco Dance” 

 

REGULAMIN 

Organizatorzy 

 
Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

Honorowy patronat 

 
Mecenat 

 

Termin oraz miejsce Turnieju  

3 października 2021(niedziela)  

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr.6 w Ząbkach ul. Dzika 36 



 

    Cele Turnieju 

1. Wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych kategoriach rozgrywek; 

2. Popularyzacja i propagowanie tańca sportowego  w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży; 

3. Promocja Miasta Ząbki; 

4. Integracja zawodników i trenerów z całego kraju w duchu fair play; 

5. Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i 

trenerami w tańcu sportowym . 

 

Konkurencje Taneczne 

• Disco Dance -  Solo, Duet 

• Disco Dance Freestyle - Solo 

• Hip Hop – Solo, Duet 

• Performing Art Improvisation- Solo 

• Jazz Funk- Solo 

Podział konkurencji na kategorie: 

Konkurencje: Disco Dance Solo , Hip Hop Solo, Performing Art Improvisation Solo 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2017 i młodsi 

II 2016 

III 2015 

IV 2014 

V 2013 

VI 2012 

VII 2011 

VIII 2010 

IX 2009 

X 2008 

XI 2007 

XII 2006 

XIII 2005 

XIV 2004 

XV 2003 i starsi 
 

 

Konkurencje: Disco Dance Duet, Hip Hop Duet 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2017 i młodsi 

II 2016-2015 



III 2014-2013 

IV 2012-2011 

V 2010-2009 

VI 2008-2007 

VII 2006-2005 

VIII 2004 i starsi 

  
 

Disco Dance Freestyle Solo 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2017-2014 

II 2015-2012 

III 2011-2009 

IV 2008-2006 

V 2005 i starsi 
 

Jazz Funk Solo 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2014 i młodsi 

II 2013-2010 

III 2009 i starsi 
 

 

 

• Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału kategorii wiekowych w zależności 

od ilości zgłoszeń. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 3 zawodników, organizator ma 

prawo połączyć najbliższe kategorie wiekowe. Oficjalne Kategorie zostaną opublikowane 

najpóźniej do 28.09.2021 po zliczeniu wszystkich uczestników z formularza zgłoszeniowego. 

• W konkurencjach Duet przydział do kategorii wiekowej jest na podstawie wieku starszej/go 

zawodniczki/zawodnika, różnica wieku między zawodnikami maksymalnie 2 lata. 

• We wszystkich konkurencjach zawodnicy tańczą do muzyki organizatora. 

• W konkurencji Performing Art Improvisation podstawą oceny jest interpretacja muzyki, 

poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Zawodnik w prezentacji wykorzystuje 

elementy techniki tańca jazzowego, klasycznego lub contemporary. Zawodnik prezentuje się 

tylko i wyłącznie w kostiumie koloru czarnego 

• W przypadku dużej ilości zgłoszeń do danej kategorii , organizator może podzielić kategorię 

na półfinały, ćwierćfinały itd. 

• Zawodnicy i delegujący nie muszą posiadać licencji Polskiego Związku Tańca Sportowego oraz 

innych federacji tanecznych aby móc startować w turnieju  

 

Nagrody 

Medale lub trofea i dyplomy za I, II, III miejsce , dyplomy dla finalistów 



 

Regulamin rozgrywki „No Stress Disco Dance” 

Kategoria „Disco Dance– No stress” jest skierowana dla wszystkich zawodników, którzy chcą 

bezstresowej rywalizacji sportowej. Każdy zawodnik gwarantowane ma miejsce na podium 

 

Wytyczne rozgrywki Disco Dance - No Stress 

 

1. Zawodnicy występują do muzyki organizatora 

2. Zawodnicy w ilości trzech występują na scenie która na czas zawodów jest 

podzielona na trzy sektory (oddzielonej słupkami) 

3. Komisja sędziowska ocenia  trzech zawodników na podstawie: Techniki 

wykonywanych figur , choreografii do danej muzyki. I przydziela im odpowiednio 1 , 

2, 3 miejsce na podium 

4. Czas prezentacji zawodników to 45-60 sekund 

5. Po zakończonej rundzie, na scenę wchodzi następna runda 3 zawodników , i jest ona 

oceniana niezależnie od poprzednich rund , na 1 2 3 miejsce na podium 

6. Przydział rund dla 3 zawodników następuje na podstawie dokładnej daty 

urodzenia(dzień, miesiąc, rok) zawodnika i najbliższych wiekowo konkurentów z 

danego rocznika od najmłodszego do najstarszego 

 

Konkurencja Disco Dance - No stress solo 

Rok urodzenia: od 2010 do 2017 

 

Nagrody Disco Dance No Stress 

Medal i dyplom za I, II, II miejsce dla każdego zawodnika zgłoszonego w w/w konkurencji 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koszt wpisowego 

Konkurencje Disco Dance Solo i Duet, Disco Dance Freestyle Solo, Jazz Funk Solo, Hip Hop 

Solo i Duet, Performing Art Improvisation Solo: 50 zł/zawodnik* . 

Koszt prezentacji w konkurencji „Disco Dance- No stress” wynosi: 40 zł/zawodnik 

** Koszt wpisowego wynosi 40 zł/zawodnik w przypadku gdy delegujący zgłosi więcej niż 20 

prezentacji 

 

 

Metoda płatności 

Wpisowe należy wpłacić na poniższe konto do 23.09.2021: 

Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance 

02 1090 1753 0000 0001 4417 7268 

w tytule przelewu: 

NIP, NR TEL, E-MAIL, NAZWA KLUBU + TURNIEJ + za co (np. 6 DD Solo, 4 No Stress , 4 DD 

DUET) 

Uwaga! Nie przyjmujemy wpłat od pojedynczych osób – wpłaty dokonuje delegujący. 

Po terminie 23.09.2021 możliwość modyfikowania zgłoszeń lub usuwania zawodników  

będzie objęte opłatą manipulacyjną 15 zł dla każdej prezentacji. 

Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji zawodników w 

przypadku dużej ilości zgłoszeń 

 

Warunki zgłoszenia 

1. Zgłoszenia zawodników dokonuje delegujący ( klub) poprzez wypełnienie elektronicznego 

formularza xlsx dostępnego na www.uczymytanca.pl 

2. Wysłanie wypełnionego formularza do dnia 23.09.2021 na adres 

rejestracja@uczymytanca.pl wraz z potwierdzeniem przelewu za wpisowe na imprezę. 

 

 

 

http://www.uczymytanca.pl/
mailto:rejestracja@uczymytanca.pl


 

Informacje organizacyjne 

Delegujący – jest to osoba fizyczna(trener, działalność gospodarcza) lub osoba prawna(klub 

sportowy, dom kultury, sp. z o.o.) która zgłasza zawodników na imprezę 

Zawodnik / uczestnik – osoba która bierze udział w imprezie i została zgłoszona na imprezę przez 

delegującego 

 

Wstęp publiczności 

Dla publiczności wstęp jest bezpłatny* 

* w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce zawody mogą zostać przeprowadzone bez udziału 

publiczności 

** mogą zostać wydzielone strefy dla zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów, publiczności 

oraz izolatorium itp. 

*** mogą zostać wprowadzone bezpłatne wejściówki dla publiczności lub opiekunów, wówczas po 

zamknięciu zgłoszeń każdy delegujący otrzyma informację ile przysługuje mu wejściówek do sali. 

Wejściówki będą obowiązywały przez cały czas trwania turnieju, o ich dystrybucji decyduje 

delegujący według własnych reguł 

 

Ważne informacje dotyczące wydarzenia 

1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

2. Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów 

organizowanych przez STS Shock Dance zobowiązany jest: 

2.1. nie posiadać infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

2.2. wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała 

2.3. mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19 

3. Zawodnicy zgłaszani przez delegującego do udziału w imprezie nie mogą mieć 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego 

4. Na delegującym ciąży obowiązek ubezpieczenia własnej grupy uczestników imprezy. 

5. Wstęp na salę sportową jedynie w obuwiu sportowym lub bez obuwia. 

6. Organizator nie odpowiada za przedmioty zgubione. Przebieralnie są ogólnodostępne, nie 

są zamykane ani dozorowane, organizator ostrzega o ryzyku pozostawiania w nich rzeczy. 

7. Organizator nie zapewnia agrafek do przypięcia numerów startowych. 

9. Udział w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu imprezy jest jednocześnie z 

wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu imprezy 

oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet 

itp.). Zawodnicy 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. 

10. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązania są zapoznać się z warunkami 

przechowywania i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Klauzula informacyjna 



stanowi załącznik do regulaminu.  

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ma zastosowanie zdrowy rozsądek. 

12. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie, powiadamiając o 

tym delegującego. 

13. Zawodnicy z poszczególnych roczników i poziomów zaawansowania muszą przybyć na 

imprezę i odebrać numer startowy od przedstawicieli Klubów 30 minut przed godzinami 

podanymi w programie 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli tożsamości i wieku 

zawodników, poprzez okazanie dokumentu wydanego przez organa Państwa ( legitymacja 

szkolna, dowód osobisty). W przypadku stwierdzenia manipulacji wiekem lub tożsamością 

zawodnika lub brakiem okazania dokumentu tożsamości,  organizator może zdyskwalifikować 

danego delegującego i jego zawodników z imprezy bez możliwości zwrotu wpisowego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych(RODO) w STS 
Shock Dance na potrzeby Turnieju Tańca Sportowego , Załącznik do 
regulaminu 

1. Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych 
Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych . 

2.  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie  Kultury  Fizycznej  pod  nazwą  Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego Shock Dance  z siedzibą przy ul. Wiązanej 23j w Warszawie. Z administratorem danych 
możesz się skontaktować poprzez e-mail: kontakt@uczymytanca.pl lub telefonicznie: 502 356 762 

3.  Dane osobowe są zbierane ponieważ Pan/Pani, Pana/Pani dziecko korzysta z oferty Stowarzyszenia Tańca 
Sportowego Shock Dance  

4. Zakresem i celem przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja Turnieju Tańca 
Sportowego organizowanego przez STS Shock Dance 

5. Zakres danych, które zbieramy jest minimalny, niezbędny do realizacji zadań. 
6.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Turnieju Tańca Sportowego 

organizowanego przez STS Shock Dance 
7. Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance”  zapewnia  przestrzeganie  zasad  przetwarzania  i  

ochrony  danych  osobowych  zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych 

8. Aby móc przekazywać Panu/Pani informacji związanych z realizacją turnieju, prowadzimy działania, 
polegające na wysyłce wiadomości SMS, e-mail oraz kontakcie telefonicznym. W ramach tych działań 
przetwarzamy Pani/Pana adres e-mail i numer telefonu. 

9. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest: 
9.1. Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych 
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa. 

9.2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO), a są to następujące 
działania: 
a) Podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
b) Informacyjne działania komunikacyjne dostępnymi aktualnie kanałami komunikacji, w szczególności 

e-mail, połączenie głosowe, wiadomość SMS 
c) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) kanałami jw. 
d) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o 

Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.); 
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania, w szczególności 
rozliczania działań w ramach projektów dofinansowanych ze środków publicznych oraz innych działań 
statutowych 

f) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 
g) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług 

10. Dane osobowe mogą zostać przekazane: 
a) partnerom współpracującym, łącząc produkty lub usługi, z Administratorem; 
b) krajowym organizacjom tanecznym, w których zrzeszony jest Administrator; 
c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na 

zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmiotom 
udzielającym dofinansowania ze środków publicznych; 

d) podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi 
księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe itp. 

e) Klubom sportowym uczestniczącym w wydarzeniu, do którego aplikuje uczestnik, a także do publicznej 
wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej tabeli wyników zawodów sportowych 
uwzględniający następujący zakres danych: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, kategoria taneczna, 
zdobyte miejsce. 

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia przez ustalony na 
podstawie przepisów szczególnych  okres  przedawnienia  roszczeń  oraz  dodatkowy  rok  na  wypadek  
roszczeń  zgłoszonych  w  ostatniej  chwili  i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym 
umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W 
praktyce oznacza to przechowywanie danych przez okres do 6 lat (5 lat + 1 rok na wypadek roszczeń 
zgłoszonych w ostatniej chwili). 

mailto:kontakt@uczymytanca.pl


12. W przypadku wysyłki informacji o wydarzeniach, dane e-mailowe i numer telefonu będą przechowywane do 
momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: konktakt@uczymytanca.pl 

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
14. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą 

również przekazywane organizacjom międzynarodowym 
15. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO) 

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba 
że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie 
przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu 
bezpośredniego. 

4. Dane przetwarzane dla potrzeb komunikacji oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług 
Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich 
przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji. 

5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. 

 


