REGULAMIN TURNIEJU FEDERACJI TAŃCA SPORTOWEGO

1. Nazwa Turnieju
Międzynarodowy Turniej Tańca „O Puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna“
2. Organizator turnieju
Manufaktura Tańca i Klub Sportowy Manufaktura Tańca
3. Termin
21.03.2020 r.
4. Miejsce
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej. Adres: ul. Starowiejska 4,
34-730 Mszana Dolna
5. Wymiary parkietu
15 m x 20 m
6. Kierownik Turnieju
I m i ę i n a z w i s k o : Wo j c i e c h K ę s k a , t e l e f o n : 8 8 8 1 5 4 0 2 1 , e - m a i l :
manufakturatanca@gmail.com
7. Zawodnicy
kategorie wiekowe
•
Jazz / Modern Jazz – do 9 lat, do 11 lat, 12-15 lat, do 25 lat
•
Hip-Hop – do 9 lat, do 11 lat, 12-15 lat, do 25 lat
•
Street Dance Show – do 11 lat, 12-15 lat, do 25 lat
kategorie ilościowe
•
solo

•
•
•

duety
mini formacje (do 7 osób)
formacje

poziomy zaawansowania
•
BASIC OPEN
•
MASTER OPEN
Przy zgłoszeniu prosimy o dopisanie poziomu zaawansowania.
8. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej
A. Joanna Szewczyk - Kraków - Sędzia Główny punktujący / nie punktujący
B. Eric Lubukayi - Belgia
C. Violeta Paulione - Litwa
D. Adrianna Piechówka - Warszawa
E. Marta Wiśniewska - Warszawa
F. Diana Król - Nowy Sącz
G. Stefano Silvino - Włochy
Komisja Skrutacyjna
1. Jacek Guzowski - Kraków
9. Ostateczny termin dokonywania zgłoszeń
16.03.2020 r.
10. Warunki uczestnictwa
Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę internetową: www.fts-taniec.pl
Ostateczny termin wysłania utworu muzycznego - do 16.03.2020 r. na adres e-mail:
manufakturatanca@gmail.com. Wysyłany plik powinien być podpisany nazwą
zespołu, solisty lub duetu. Utwór powinien być również nagrany na nośniku USB i w
razie potrzeby dostarczony do obsługi muzycznej podczas turnieju.
Występy będą wyglądały w następujący sposób:
⁃
Jazz / Modern Jazz: solo i duety do własnej muzyki
⁃
Hip-Hop: solo i duety do muzyki Organizatora

⁃

Jazz / Modern Jazz, Hip-Hop, Street Dance Show mini formacje i formacje do
własnej muzyki.

Stroje Uczestników – dowolne, dostosowane do wieku i charakteru tańca. Uczestników
obowiązuje posiadanie obuwia na jasnej, miękkiej podeszwie.
CZAS PREZENTACJI:
grupy – maksymalnie 3 minuty, Street Dance Show – maksymalnie 4 minuty
solo i duety: Jazz / Modern Jazz w rundzie eliminacyjnej do 45 sekund, w finale do 1,5
minuty
11. Opłaty startowe, cena biletów wstępu
Opłata startowa Uczestnika – 30 zł od osoby za pierwszy występ i 15 zł za każdy kolejny.
Opłaty startowe będą pobierane w dniu Turnieju. Prosimy opiekunów o zebranie
pieniędzy i przygotowanie imiennej listy z datami urodzenia.
Bilet wstępu (widzowie) – 20 zł od osoby (dzieci do lat sześciu bezpłatnie).
Trenerzy są naszymi gośćmi – prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia w celu
przygotowania biletów wejściowych.
12. Dodatkowe informacje - bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment)
W czasie Turnieju będą pracować:
- Kierownik Organizacyjny (Wojciech Kęska, tel.: 888 15 40 21),
- Kierownik Artystyczny (Marzena Woś, tel.: 731 25 77 52),
- Komisja Sędziowska (osobna do Jazz / Modern Jazz i Street Dance) i skrutacyjna,
- obsługa muzyczna,
- opieka medyczna,
- stoisko z obuwiem tanecznym i akcesoriami tanecznymi,
- bufet – będzie możliwe zamówienie obiadów.
Organizator zapewnia:
- dyplomy dla wszystkich Uczestników Turnieju
- medale - dla kategorii solo oraz duet
- puchary - dla kategorii mini formacje oraz formacje
- nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w

którym będzie odbywać się Turniej.
Organizator nie ubezpiecza Uczestników biorących udział w Turnieju i nie sprawuje
opieki nad osobami nieletnimi.
Wykorzystanie wizerunku
Organizator informuje, iż przebieg Turnieju wraz ze wszystkimi pokazami tanecznymi
jego uczestników będzie rejestrowany z wykorzystaniem kamer i aparatów
fotograficznych.
Fotografie i nagrania zarejestrowane podczas Turnieju mogą być rozpowszechniane w
celach promocyjnych Organizatora Turnieju na jego stronie internetowej oraz na
profilach w mediach społecznościowych.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do wcześniejszego zamknięcia
rejestracji.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.
Zgłoszenie udziału w Turnieju jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
13. Wstępny program turnieju
09:00 rejestracja Jazz / Modern Jazz do 9 lat i 12-15 lat
OPEN Basic, OPEN Master
10:00 rozpoczęcie zawodów
11:00 rejestracja Jazz / Modern Jazz do 11 lat i do 25 lat
OPEN Basic, OPEN Master,
12:00 rozpoczęcie zawodów
14:00 rejestracja Hip-Hop do 9 lat i do 11 lat, Street Dance Show do 11 lat,
12-15 lat OPEN Basic, OPEN Master
15:00 rozpoczęcie zawodów
17:00 rejestracja Hip-Hop 12-15 lat i do 25 lat, Street Dance Show pow. 15 lat
OPEN Basic, OPEN Master
18:00 rozpoczęcie zawodów

14. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

Pieczątka Organizatora

Podpisy
Prezes / Skarbnik / Kierownik

………………………………………………………………………
Miejscowość, data zgłoszenia

Decyzja Zarządu Wojewódzkiego Związku Sportu Tanecznego (członka zwyczajnego
FTS) lub osoby upoważnionej przez ZWST jako koordynatora kalendarza turniejów na
terenie województwa.

Decyzja Zarządu FTS dot. MPFTS, GPP Ekstraklasa Taneczna FTS , WDSF oraz
innych turniejów.

