Miasto Ostrołęka , Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
i Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES
zapraszają

KURPIE CHEER CUP 2021
Ostrołęka 16 maja 2021

Miejsce
Hala Sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce ul. Traugutta 1
Cel imprezy





animacja i popularyzacja sportu cheerleadingu
promocja aktywnego stylu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
stworzenie alternatywy dla świata konfliktu i agresji
rywalizacja sportowa

Zasady uczestnictwa
 Do udziału w festiwalu zapraszamy kluby sportowe zrzeszone w Polskim Związku
Sportowym Cheerleadingu i w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders .
 Turniej zostanie rozegrany w oparciu o aktualne przepisy turniejowe i sędziowskie
Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.
 Zespoły muszą wykonać choreografię w opracowaniu przestrzennym (scena 14/14
metrów)
 Rejestracja uczestników odbywa się
mailem , przesłanym do organizatora w
nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia 2021r. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną -

biuro@taniecprogres.pl
Zgłoszenie musi zawierać - kategorię wiekową, zespołową , dywizję / konkurencję oraz listę
(zawierającą imię i nazwisko ,wiek zawodników ) Do zgłoszenia należy dołączyć dowód
wpłaty za opłaty startowe. Do zgłoszenia należy dołączyć dane do faktury.
 Szczegółowy program konkursu zostanie przesłany po terminie zgłoszeń.
 Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie w dniu festiwalu dokument ze zdjęciem
potwierdzający wiek.
 Uczestnicy zapewniają sobie dojazd i ubezpieczenie na koszt własny.
 Podkłady muzyczne muszą być dostarczone do akustyka minimum 30 minut przed
planowaną godziną startu. Muzykę dostarczany w pliku na pen drive - niedozwolne jest
odtwarzanie muzyki z telefonu!
 Każdy klub poprzez swojego opiekuna ma obowiązek rejestracji w biurze organizacyjnym
niezwłocznie po przybyciu na halę sportową.
 Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wniesienie na rzecz organizatora opłaty startowej
w wysokości:
 30 zł za każdego zawodnika za każdą konkurencję
Opłaty startowe należy wnieść do dnia 30 kwietnia 2021 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju
Poprzez Taniec PROGRES , ul. Wiejska 66 c , 07-417 Ostrołęka
nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0309 4090
Impreza będzie rozgrywana bez udziału publiczności !!!! ( dozwolony jest jeden
opiekun na 15 zawodników)
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie po terminie zgłoszeń opłata startowa
nie podlega zwrotowi.
 Turniej o charakterze ogólnopolskim z ograniczoną ilością zawodników. O przyjęciu
zgłoszenia decyduje kolejność. Organizator ma prawo zamknąć możliwość zgłoszenia w
momencie, kiedy uzna, że ze względu na zapobiegania epidemii Covid-19 większa liczba
zawodników będzie znacząco podnosiła ryzyko epidemiologiczne.
 Uczestnicy i opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego , noszenia
maseczki na terenie hali sportowej !!!! Dozwolone jest zdjęcie maseczki w czasie
wykonywania prezentacji konkursowej. Wszystkie osoby wchodzące na halę sportową
muszą poddać się dobrowolnie pomiarowi temperatury, organizator może odmówić wstępu
osobom z podwyższoną temperaturą ciała! W takim przypadku organizator nie ma
obowiązku zwrotu kosztów i opłat startowych .
 Wszelkie wątpliwości związane z uczestnictwem wyjaśni kierownik konkursu –
Żaneta Cwalina Śliwowska – 502 649 767.

Kategorie wiekowe

- Dzieci - do lat 9
- Junior Młodszy - 7- 14 lat
- Junior - 12 -17 lat

Kategorie zespołowe
Drużyny - 16 -24 zawodników ( Drużyna Cheer Jazz 18-24 zawodników)
Mini drużyny - 6-15 zawodników ( Mini Drużyna Cheer Jazz 6 - 17 zawodników)
Duety - 2 zawodników

Konkurencje

Performance Cheer:

Pom & Drill

 Cheer Jazz

 Drill Dance

 Cheer Freestyle Pom

 Pom Dance Elite
 Pom Dance Premier

Ocena i nagrody
Zawody bedzie oceniać Jury powołane przez organizatora i zatwierdzone przez Polski Związek
Sportowy Cheerleadingu.
Nagrody: puchar lub statuetka dla każdego zespołu za miejsca 1-3 , medale dla każdego tancerza za
miejsca 1-3 , za dalsze miejsca dyplom uczestnictwa .

Postanowienia końcowe
1. Konkurs ma charakter zamknięty - bez udziału publiczności .
2. Na teren obiektu mogą wejść tylko osoby upoważnione przez organizatora.
3. Kluby zobowiązane są do przygotowania nagrań i dostarczenia ich do akustyka.
4. Podmioty prezentują się w kolejności wyznaczonej przez organizatora.
5. Każda osoba przebywająca za zgodą organizatora na terenie obiektu jest zobowiązana wypełnić
formularz z informacją do celów epidemiologicznych i poddać się dobrowolnie pomiarowi
temperatury ciała.
6. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.

8. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiałów foto i
video na potrzeby organizatora.

Do zobaczenia w Ostrołęce !

OŚWIADCZENIE
uczestnika/ trenera/ opiekuna/ pracownika / wolontariusza

Kurpie Dance Cup 2021 / Kurpie Cheer Cup 2021
imię i nazwisko .......................................................................
data urodzenia .........................................................................
telefon kontaktowy .................................................................
Ja niżej podpisany/a dobrowolnie i świadomie biorę udział w turnieju Kurpie Dance Cup 2021/ Kurpie Cheer Cup 2021 podczas
epidemii Covid -19.
1. W okresie 14 dni nie byłem/am chory/a na Covid-19.
2. W okresie 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą , u której potwierdzono zakażenie Covid-19.
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłem/am poddany kwarantannie ( nadzorowi epidemiologicznemu), nie miałem/am kontaktu z osobą
poddaną takiemu nadzorowi.
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie wystepowały u mnie objawy takie jak : kaszel, gorączka , duszności.
5. Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania organizatorów Kurpie Dance cup 2021/ Kurpie Cheer Cup 2021 w przypadku
wystąpienia zdarzeń lub posiadania wiedzy na temat wystąpienia zdarzeń zawartych w punktach 1-4 niniejszego oświadczenia po
terminie jego podpisania.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania wewnętrznych procedur i zaleceń organizatorów zawodów związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w tym wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała i zobowiązuję się do noszenia
maseczki ochronnej we wszystkich miejscach z wyłączeniem specjalnie wyznaczonych stref.
7. Podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, ponoszę pełną odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem
faktycznym.
8. Ponoszę pełną odpowiedzialność za moją decyzję udziału w imprezie sportowej Kurpie Dance Cup 2021/ Kurpie Cheer Cup 2021.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO stanowiącą załącznik do oświadczenia.

.....................................................................

..............................

miejsce / data

czytelny podpis

W przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisuje jego prawny opiekun

załącznik nr 1 : Klauzula Informacyjna RODO ( zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kiwetnia 2016 ( Dz. Urz. UE L 119z 04.05.20160)
1. Adnministratorem pani/ pana danych osobowych jest : Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES, ul. Wiejska 66 c , 07417 Ostrołęka
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstwie pisemnej zgody osoby. której one dotyczą lub zgody jej prawnego opiekuna w celu i
zakresie zwiazanym z działalnością statutową administratora, oraz w związku realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem
Covid- 19, oraz innymi stuacjami kryzysowymi ( Dz. U. 2020 poz. 374)
3. Pana/pani dane będą przechowywane przez okres niesbedny do realizacji wskazanychw pkt. 3 celów
4. Pana/ pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
5. Posiada pan/ pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma pan/pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego w celu ochrony przed zagrożeniem zdrowotnym dotyczącym zapobiegania i zwalczania Covid- 19.

........................................
miejsce/ data

...................................................
czytelny podpis

