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Wszyscy uczestnicy Pucharu Polski zobowiązani są do wypełnienia dokumentów 

dotyczących zapobiegania pandemii oraz dokumentów RODO. Brak podpisu 

automatycznie eliminuje z udziału w zawodach. Stosowne dokumenty zawarte są w 

niniejszym regulaminie. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do rozegrania części 

kategorii w sobotę 24.10.2020. 

 
 



Cel  zawodów: 

 Popularyzacja i propagowanie rozwoju CHEERLEADINGU oraz kategorii 

tanecznej CHEER DANCE. 

 Wyłonienie najlepszych mini drużyn, drużyn, duetów oraz solistów w 

poszczególnych kategoriach. 

 Zawody utrzymane są w duchu rywalizacji Fair Play. 

 Promocja miasta Busko-Zdrój i walorów Hali Sportowej PMOS. 

 

Nagrody: 

Dla uczestników zawodów Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

 Puchary, dyplomy oraz medale za miejsca I, II, III 

 Certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w 

zawodach. 

 

Kategorie: 

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach: 

 Kategorie taneczne (Freestyle Pom, Hip Hop, Jazz) 

- do lat 8 (Rocznik 2013 i młodsze) 

-13 lat (Roczniki 2009-2012) 

-17 lat (Roczniki 2003-2008) 

-30 lat (Roczniki 2006-1991) 

-50 lat (Roczniki 1990-1971) 

 1970 i starsze) 

 

Poszczególne kategorie oznaczają odpowiednio: 

a) Freestyle Pom - kategoria taneczna, w której główną rolę odgrywają 

charakterystyczne ruchy rąk (arm motion), praca całej drużyny w celu tworzenia 

efektów wizualnych, zmian ustawień i przejść, ale także skoki, piruety i inne 

elementy taneczne. Cała prezentacja powinna być wykonywana z pomponami 

(pompony można odłożyć na czas wykonywania danego elementu np. przerzut 

bokiem- nie można podpierać się na pomponach, aby uniknąć poślizgnięcia). 

Można wykonywać podnoszenia taneczne. 



b) Hip Hop - kategoria taneczna, odnosząca się do kultury Hip hopu z jej pełnym 

poszanowaniem. Zespół powinien połączyć kilka hip hopowych stylów takich 

jak: lockin’, poppin’, crump, lyrical i inne. Należy zwrócić uwagę na 

niecenzuralne słowa w wykorzystywanych utworach. Strój powinien nawiązywać 

do kultury hip hopu. Czapki z daszkiem, chustki („bandamki”) jako element stroju 

są dozwolone, można je wykorzystać jako rekwizyt w chorografii. 

c) Jazz - kategoria taneczna pozwalająca czerpać z wszystkich rodzajów jazzu. 

Choreografie wykonywane są bez pomponów i innych rekwizytów. 

 

Kategorie wiekowe: 

UWAGA ! Za wiek poczytuje się rok według roczników. Bez znaczenia jest 

dokłada data urodzenia (dzień i miesiąc). 

Dopuszcza się start młodszych lub starszych zawodników ale łącznie nie mogą 

oni przekraczać 35% zespołu. 

 

Ilości zawodników: 

· Duet- dwie osoby występujące. Duety mogą być All Girl albo Coed 

· Mini Drużyna- liczy od 8 do 15 osób.  

· Drużyna- liczy od 16 do 24 osób.  

 

Powierzchnia: 

Drużyny startują na powierzchni 14 x 10 metrów. Kategorie taneczne rozgrywane 

są na profesjonalnej podłodze baletowej. 

 

Czas prezentacji: 

a) Kategorie taneczne (Freestyle Pom, Jazz, Hip Hop,) mini drużyny i drużyny do 

2:30 min. ( do 150 sekund); duety do 1:30 minuty (do 90 sekund). 

Czas prezentacji liczony jest od pierwszej słyszalnej nuty podkładu muzycznego 

lub ruchu rozpoczynającego choreografię do ostatniej słyszalnej nuty lub ruchu 

kończącego choreografię.  

 



Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać  

do dnia 15.10.2020 roku  

na adres: perfektacheercup@gmail.com 

 

Zgłoszenie musi zawierać: 

-  wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z wypełnionymi i podpisanymi 

oświadczeniami –COVID, RODO, zgoda na wykorzystanie wizerunku, 

(zawodnicy, trenerzy, osoby  dodatkowe, rezerwowi) 

- potwierdzenie dokonania przelewu za opłatę startową 

-   podkład muzyczny w formacie mp3 ( przyjmowane będą tylko kompletne 

zgłoszenia). 

- zgodę na wykorzystanie wizerunku z listą zawodników ( wzór w załączniku) 

 

TYLKO KOMPLETNE ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń i 

zamknięcia list startowych przed datą 15.10.2020 r. w przypadku zbyt dużej 

liczby zgłoszeń. 

 

Opłata startowa od uczestnika za każdą konkurencję, w której startuje wynosi 40,00 zł 

(słownie: czterdzieści złotych). 

Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy 

 

76 1600 1462 1884 2190 4000 0001 

Uczniowski Klub Sportowy „Perfekta” 

ul. Grunwaldzka 52, 28-100 Busko-Zdrój 

W tytule wpłaty należy wpisać: 

 

„OPPCS, nazwa zespołu, miasto, ilość opłacanych startów x startowe” 

Np. „ OPPCS, „Stokrotki”, Busko-Zdrój, 31 x startowe” 

Opłata startowa wpłacana jest za każdy start zawodnika i nie podlega zwrotowi. 

 

Muzyka: 

Uczestnicy wraz z kartą zgłoszenia wysyłają pliki z muzyką w formacie mp3. Na 

adres e mail: perfektacheercup@gmail.com 

Należy mieć ze sobą na wszelki wypadek podczas turnieju kopie na nośniku usb 

w formacie mp3. 

mailto:perfektacheercup@gmail.com


 

Fotografowanie i Videofilmowanie: 

Można fotografować i filmować wszystko podczas turnieju bez akredytacji.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania audio i video fragmentów 

zawodów oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / 

nagrań w celach związanych z działalnością statutową oraz promocją przyszłych 

zawodów. 

 

BILETY WSTĘPU 

 

- Wstęp wolny 

 

*UWAGA!!! 
a. dla publiczności zostanie udostępnione co drugie miejsce na widowni, w rzędach 

naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 

m od innego widza, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) 

b. mogą zostać wydzielone strefy dla tancerzy, trenerów, organizatorów, publiczności oraz 

izolatorium 

c. mogą zostać wprowadzone bezpłatne wejściówki dla publiczności, wówczas po zamknięciu 

zgłoszeń każdy klub otrzyma informację ile przysługuje mu wejściówek na widownię. W przypadku 

chęci wykorzystania w/w wejściówek przez klub, należy złożyć rezerwację drogą mailową – 

rezerwacji dokonuje przedstawiciel Klubu. Wejściówki będą obowiązywały przez cały czas trwania 

zawodów, o ich dystrybucji decyduje Klub według własnych reguł 

d. w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce może zostać wprowadzony zakaz udziału 

publiczności 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów 

organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Perfekta”  zobowiązany jest:  

- zapoznać się z i przestrzegać: 

o „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w zawodach 

organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Perfekta podczas stanu zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 w Polsce. 

o Regulaminem i procedurami obiektu, w którym odbywają się zawody  

o nie posiadać infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

o wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała 

o mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19 

 Każdy uczestnik zawodów może być członkiem tylko jednej formacji lub grupy w danej 

kategorii. 

 W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Wymiary parkietu 14 x 10 m. – podłoga baletowa. 

 Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu wpłaty opłaty startowej. Rachunki będą 

wystawiane po wcześniej informacji mailowej (należy podać dane do rachunku) i odesłane 

mailowo lub tradycyjnie pocztą na wskazany adres. 



 Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nim w trakcie trwania zawodów leży po 

stronie delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości 

opiekunów. 

 Klub, tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się  

z Turnieju nie skutkuje zwrotem opłaty startowej. 

 Podczas zawodów organizator zapewni opiekę medyczną 

 Przebieralnie  są  ogólnodostępne,  nie  są  zamykane ani  dozorowane,  organizator  nie  

ponosi odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy. 

 Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi 

Sędziemu Technicznemu sprawdzenie daty urodzenia przed wejściem na parkiet. 

 Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na 

boso. 

 Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić 

podłogę. 

 Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

 Podczas Turnieju uczestnicy  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

bhp i ppoż. obowiązujących w Hali sportowej w Busku Zdroju. 

 Udział w Turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo 

nieodpłatnej zgody na rejestrację video i telewizyjną wszystkich prezentacji. 
 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest Uczniowski 

Klub Sportowy „Perfekta” z siedzibą w Busku-Zdroju, ul. Grunwaldzka 52, NIP 6551979218. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zawodów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

i konieczne dla wzięcia udziału w zawodach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich 

niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 

3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia 

ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej lub fundatorom 

nagród w celu realizacji prawa do przekazania nagrody. 

5. Osobom, które podali swoje dane osobowe przysługuje prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, 

- żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to 

dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia RODO). 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z 

obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mogą być kierowane przez 

uprawnioną osobę pod adres e-mail: daneosobowefpd@gmail.com 

 

 

Zapraszamy do gościnnego Buska Zdroju 

  



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
NAZWA ZESPOŁU  

Kategoria przedmiotowa startu:  

Kategoria wiekowa:  

ZESPÓŁ WSPIERA KLUB 

SPORTOWY: 

 

IMIĘ I NAZWISKO TRENERA  

NUMER TEL. KONTAKTOWY  

E-MAIL  

ADRES WWW ZESPOŁU  

 

L.P IMIĘ NAZWISKO DATA 

URODZENIA 

PESEL 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

 Zawodnicy rezerwowi 

25.     

26.     

27.     

 



ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych 

osobowych oraz wizerunku mojego 

dziecka___________________________________________________ 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii                           

i dokumentacji filmowej) przez Uczniowski Klub Sportowy PERFEKTA z siedzibą w Busku-

Zdroju, przy ulicy Grunwaldzkiej 52. 28-100 Busko-Zdrój. 

 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie                     

w Internecie oraz Social Mediach PZSC oraz Organizatora, a także na portalach 

społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook 

znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z 

zakresu ochrony danych osobowych).  

 

Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób 

dóbr osobistych. 

__________________________________ 

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i 

przeprowadzenia  turnieju  oraz udostępnianie informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 

wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy 

PERFEKTA. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane.                                                                                                            

 

__________________________________ 

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w 

regulaminie  

 

__________________________________ 

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 



COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika/widza  

Otwarty Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym BUSKO-ZDRÓJ`2020 
dotyczące osoby uczestniczącej w Pucharze Polski organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy PERFEKTA 

w charakterze tancerza/opiekuna/widza-statysty*  
Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze 

stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski. 

 

Imię i nazwisko zawodnika/opiekuna/widza-statysty* 

 

data urodzenia zawodnika/opiekuna/widza-statysty* 

 

Telefon kontaktowy zawodnika/opiekuna/widza-statysty* 

 

Oświadczam, że:   

1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak 
również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu. 

2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną 
zakażeniem. 

3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą 
zamieszkuję - w przypadku zaprzeczenia należy wpisać pełną informację o miejscu pobytu z tyłu 
oświadczenia. 

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub 
inne wskazujące na chorobę zakaźną. 

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatorów PUCHARU w przypadku wystąpienia zdarzeń 
lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego 
podpisania. 

6. Zobowiązuję się do niezdejmowania maseczki ochronnej podczas. trwania PUCHARU, przed ich 
rozpoczęciem oraz po zakończeniu do momentu wyjazdu z terenu Hali PMOS w Busku-Zdroju. 

7. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji organizatorów PUCHARU związanych                                     
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym 
wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury przed wejściem na widownię i odnotowywanie jej przez 
personel Organizatora. 

8. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, dobrowolnie i świadomie 
biorę udział w PUCHARZE w Hali PMOS w Busku-Zdroju w dniu 25.10.2020 

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję przyjazdu na PUCHAR. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą 
Załącznik nr 1 do Oświadczenia. 

 

 

                         miejscowość, data            czytelny podpis zawodnika/opiekuna/widza-

statysty* 

 

*niepotrzebne skreślić 



COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika  

Otwarty Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym BUSKO-ZDRÓJ`2020 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: 
 

Uczniowski Klub Sportowy  PERFEKTA,  
ul. Grunwaldzka 52 
28-100 Busko-Zdrój 
 
Możesz się z nami skontaktować:  

 
a) listownie na wyżej podany adres korespondencyjny, 
b) poprzez e-mail: rodoperfekta@gmail.com lub  
c) telefonicznie 502420612 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w związku z Ustawą z dnia 2 
marca 2020 r.                  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 
poz. 374). 

3. Dane będziemy przetwarzać przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami dotyczącymi 
realizowanych usług. 

4. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

5. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b) Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 

c) Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani 
przepisami prawa do ich przetwarzania. 

Aby skorzystać z praw ww. skontaktuj się z nami w sposób zawarty w punkcie 1, podpunkty a, b, c. Przysługuje 
Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

7. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 
zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi                      
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

 

 

                        miejscowość, data            czytelny podpis tancerza/opiekuna/widza-statysty* 

 

*niepotrzebne skreślić 


