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Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne 
Elbląg, 25 maja 2019 

REGULAMIN 
 
 

ORGANIZATOR:                 Stowarzyszenie „Jantar” w Elblągu 

WSPÓŁORGANIZTOR:       Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
PATRONAT:           Warmińsko – Mazurski Związek Sportu Tanecznego  

TERMIN:                             25 maja 2019 r. (sobota) 
MIEJSCE:                            Hala sportowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS)  

        ul. Kościuszki 77 A, 82-300 Elbląg, POLSKA  
 

MIĘDZYNARODOWY SKŁAD KOMISJI -  SĘDZIOWIE ZE SZWECJI, NORWEGII, BELGII, 

LITWY, DANII, POLSKI 
 

CEL: 
- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach   

  wiekowych,  

- popularyzacja tańca nowoczesnego. 
 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: 
8:30 – otwarcie sali 

8:30 – 9:30 – Próby parkietu, Rejestracja I Bloku 

Dla udogodnienia rejestracja zawodników przed każdym blokiem.  
9:30 – rozpoczęcie Konfrontacji 

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFRONTACJI ZOSTANIE PODANY DO DNIA 22.05.2019 r.  

na stronie:www.promyk.elblag.pl w zakładce: KONFRONTACJE  
oraz www.swiatowid.elblag.pl w zakładce: TANIEC 

 

KONKURENCJE TANECZNE: 
 

HIP – HOP 
DISCO-

DANCE/ DISCO 

SHOW 

STAGE DANCE 

INNE FORMY 
TAŃCA 

Solo 

Duety 
Mini – formacje 

Formacje 

Solo 
Duety 

Mini - formacje 

Formacje 
 

JAZZ DANCE 

Duety 
Formacje  

 

TANIEC 
NOWOCZESNY/ 
WSPÓŁCZESNY 

Duety 
Formacje  

 

SHOW 
DANCE 
Formacje 

Formacje  

 

KATEGORIE WIEKOWE: 
 
Dzieci do 11 lat 
Junior 12 - 15 lat 
Senior powyżej 15 lat 
 
 

HIP-HOP //DISCO-DANCE  

Organizator ustala następujące limity: 
- jedna instytucja delegująca może zgłosić do solówek max. 5 osób w każdej z kategorii wiekowej, w 

każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 30 osób wg kolejności zgłoszeń. 
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 3 duety w każdej z kategorii wiekowej, w każdej z 

kategorii wiekowych zostaną przyjęte max. 24 duety wg kolejności zgłoszeń. 
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TANIEC NOWOCZESNY/TANIEC WSPÓŁCZESNY//JAZZ DANCE 
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 3 duety w każdej z kategorii wiekowej, w każdej z 

kategorii wiekowych zostaną przyjęte max. 24 duety wg kolejności zgłoszeń.  

 
 

WAŻNE 
 Uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju po wcześniejszym wniesieniu opłaty 

startowej. 

 Każdy zawodnik może być uczestnikiem tylko jednej formacji lub mini-formacji w danym stylu. 

 Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej    

i tanecznej. 
 Uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani w przypadku stwierdzenia: 

- udziału w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej 

- rażącego naruszenia regulaminu np. przekroczenie dopuszczalnego czasu prezentacji 
- wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod 

adresem innych uczestników oraz jury w trakcie trwania imprezy 

 Organizator ustala kolejność prezentacji duetów i zespołów, zmiana kategorii wiekowej, 

tanecznej oraz kolejność prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa.   
 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia 

kategorii lub jej odwołania w przypadku małej ilości zgłoszeń.  

 
 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez niego podczas trwania turnieju. 
 Ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja delegująca. 

 Uczestnictwo jest wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez organizatorów i 

patronów medialnych. 

 Muzykę zaleca się przesłać wcześniej (na 4 dni przed imprezą) w formacie mp3 na adres 

mailowy: promyk@swiatowid.elblag.pl lub jeżeli nie ma możliwości przesłania złożyć przy 

rejestracji, inaczej zespół nie zostanie zarejestrowany 
 Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio (zaleca się posiadanie kopii 

zastępczej na alternatywnym nośniku np. pen-drive) 

 Każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa duetu lub zespołu, kat. wiekowa i 

taneczna; na nośniku może znajdować się tylko jeden utwór przygotowany pod prezentację 
konkursową)  

 Skargi, tylko w formie pisemnej, przyjmuje i rozstrzyga Komisja Sędziowska zawodów wraz z 

organizatorem. 

 Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie turnieju. 

 Zespół powinien posiadać opiekunów według obowiązujących przepisów (jeden opiekun na 15 

osób). 
 Każdy zespół otrzymuje 3 bezpłatne wejściówki dla opiekunów. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i w innych pomieszczeniach 

 W razie konieczności wystawienia faktury wraz ze zgłoszeniem należy przesłać do niej dane. 
 

 
SOLO: 

W rundach eliminacyjnych i półfinałowych prezentacje w grupach, w finałach prezentacja 
indywidualna. We wszystkich rundach muzyka Organizatora. O przynależności do kategorii wiekowej 

decyduje rok urodzenia.  
Czas prezentacji do 1 minuty. 
DUETY: 

W rundach eliminacyjnych i półfinałowych prezentacje w grupach, w finałach prezentacja 
indywidualna. 

W kategorii hip – hop i disco-dance obowiązuje muzyka Organizatora. W pozostałych kategoriach – 
muzyka własna. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego uczestnika.  

Czas prezentacji do 1 minuty. 
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MINI – FORMACJE: 
Liczebność mini – formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób 

Muzyka własna (CD, pendrive). O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % 

całkowitego składu mini-formacji. 
Czas prezentacji: do 3 minut 
FORMACJE: 
Liczebność formacji: minimum 8 osób, maksymalnie 24 osoby 

Muzyka własna (CD, pendrive). O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % 
całkowitego składu formacji. 

Czas prezentacji: do 4 minut  (Na karcie zgłoszeniowej proszę podać dokładny czas prezentacji). 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

 Rejestracja on-line - do 18 maja 2019  – link dostępny będzie po 23.04.2019 na 

stronie www.fts-taniec.pl  w zakładce kalendarz oraz na stronie Centrum Tańca 

Promyk www.promyk.elblag.pl w zakładce konfrontacje. 
( formacje i mini formacje rejestrują się jako grupa) 

 
 Przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2019 roku wypełnionej karty 

zgłoszenia dla każdej kategorii tanecznej wraz z tabelką do ZAIKS-u /brak 

wypełnienia nawet jednej z kolumn w tabelce grozi nieprzyjęciem zgłoszenia/ i kserokopią 
dowodu wpłaty email: promyk@swiatowid.elblag.pl 

 
 

 Wniesienie do 18.05.2019 - opłaty startowej na konto organizatora:  

Stowarzyszenie „Jantar” ul. Browarna 80, Elbląg 

Nr konta PKO BP 37 1020 1752 0000 0602 0070 9527 
z dopiskiem:   Konfrontacje – opłata startowa – nazwa zespołu (liczba osób) lub 

nazwiska duetów, bądź solistów 
 

Opłata startowa:  
 Dla uczestników z Polski - 30 zł od osoby za pierwszą konkurencję taneczną, za 

następną konkurencję 15 zł od osoby 

 

 Dla uczestników zza granicy - 10 euro od osoby za pierwszą konkurencję taneczną 

za następną konkurencję 5 euro od osoby 
 

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej, bądź 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – brak aktualnych dokumentów grozi 
dyskwalifikacją. 

 

 Cena biletu dla publiczności: 20 zł, dzieci do lat 7 wstęp wolny. 

 

Podczas imprezy czynna będzie kawiarenka i bufet 
Uwaga!!! Czas zakończenia imprezy uzależniony jest od ilości prezentacji. 

 

Dane kontaktowe: 55 611 01 30/40, 609 977 220 
promyk@swiatowid.elblag.pl, www.promyk.elblag.pl 

 
 
 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Stowarzyszenie Jantar  
Reprezentowane przez Magdalenę Czarnocką-Kaptur 
Ul. Browarna 80  
82-300 Elbląg 
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2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Jantar jest Pani: 

Magdalena Czarnocka – Kaptur  

magdalena.czarnocka@swiatowid.elblag.pl 
 

3. Dane osobowe uczestnika zawodów przetwarzane będą w celu organizacji 
Międzynarodowych Konfrontacji Tanecznych przez Stowarzyszenie Jantar  na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt a i b. RODO 

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Administrator danych oświadcza, że nie wykonuje profilowania danych o którym mowa w 
art. 34 RODO. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 


