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BUSKO-ZDRÓJ 2019”
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TERMIN i MIEJSCE

27.10.2019 r.
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W BUSKU-ZDROJU
UL. KUSOCIŃSKIEGO 3, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE
MARCIN PIRÓG - PERFEKTA DANCE +48 502 420 612

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do rozegrania części
kategorii w sobotę 26.10.2019.

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:
a) GRAND PRIX – nagroda pieniężna dla najlepszego zespołu turnieju 1000 zł
b) GRAND PRIX DUETY - nagroda pieniężna dla najlepszego duetu – 100 zł
c) Puchary, dyplomy oraz medale za miejsca I, II, III
d) Certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w zawodach.

Kategorie:
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
a) Freestyle Pom (mini drużyny, drużyny, duety).
b) Hip Hop (mini drużyny, drużyny, duety).
c) High Kick (mini drużyny, drużyny, duety).
d) Jazz (mini drużyny, drużyny, duety).
e) Para Cheer - Freestyle Pom/ Cheer Jazz/ Cheer Hip Hop .
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) High Kick - kategoria taneczna, w której chorografia oparta jest na różnych
kombinacjach wymachów, zmian ustawień, efektów wizualnych. Kategoria
rozgrywana jest bez pomponów. Wymachy muszą być silne i dynamiczne, do
równie dynamicznej muzyki.
d) Jazz - kategoria taneczna pozwalająca czerpać z wszystkich rodzajów jazzu.
Choreografie wykonywane są bez pomponów i innych rekwizytów.
i) ParaCheer - Freestyle Pom/ Cheer Jazz /Cheer Hip Hop - Kategoria, w
której prezentującej drużynie muszą uczestniczyć zawodnicy poruszający się na
wózkach inwalidzkich ( wg przepisów ICU)

Kategorie wiekowe:
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
a) Kategorie taneczne (Freestyle Pom, Hip Hop, High Kick, Jazz)
· PEE WEE- do lat 7
· MINI 8-11 lat
· JUNIOR 12-16 lat
· SENIOR 14-29 lat
· SENIOR SILVER powyżej 30lat
UWAGA ! Za wiek poczytuje się rok według roczników. Bez znaczenia jest
dokłada data urodzenia (dzień i miesiąc).
Dopuszcza się start młodszych zawodników niż przewiduje to kategoria, jeżeli
nie stanowią oni więcej niż 30% zawodników danego zespołu.
Dopuszcza się start starszych zawodników niż wskazuje kategoria, jeżeli nie
stanowią oni więcej niż 20% zawodników danego 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, High Kick, Para Cheer)
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 14.10.2019 roku
na adres: perfektacheercup@gmail.com
Zgłoszenie musi zawierać:
- wypełnioną kartę zgłoszenia ( zawodnicy, trenerzy, osoby
rezerwowi)

dodatkowe,

- 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)
Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia przyjmowania zgłoszeń i
zamknięcia list startowych przed datą 14.10.2018 r. w przypadku zbyt dużej
liczby zgłoszeń.
Opłata startowa od uczestnika za każdą konkurencję, w której startuje wynosi
30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy
04 2030 0045 1110 0000 0399 7500

Fundacja Perfekta Dance
ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce
W tytule wpłaty należy wpisać:
„IPCC, nazwa zespołu, miasto, ilość opłacanych startów x startowe”
Np. „ IPCC, „Stokrotki”, Busko-Zdrój, 31 x startowe”
Opłata startowa wpłacana jest za każdy start zawodnika i nie podlega zwrotowi.
Oplata startowa nie obowiązuje dla osób dodatkowych wpisanych w karcie
zgłoszenia.
Muzyka:
Uczestnicy wraz z kartą zgłoszenia wysyłają pliki z muzyką w formacie mp3. Na
adres e mail: perfektacheercup@gmail.com
Należy mieć ze sobą podczas turnieju kopie na nośniku usb w formacie mp3.
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
UWAGI KOŃCOWE








O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia danego zawodnika.
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 Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
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.
W trakcie zawodów działać będzie bufet (kawa, herbata, kanapki, napoje zimne, soki,
przekąski) - obiady na zamówienie – obsługa Catering. Zamówienia można dokonać
telefonicznie u pani Małgorzaty 603 537 823, email: agencjavip@interia.eu (cena zestawu
16 zł). Opłaty za obiady wpłata na konto PHU „BARTEX”, ul. Partyzantów 27, 28-100
Busko-Zdrój, PKO nr konta 07 1020 2645 0000 5302 0017 9135 (w tytule: usługa
cateringowa, nazwa klubu, ilość zamówionych posiłków, który zestaw, dzień). Firma
cateringowa wystawia faktury, proszę podać dane na maila agencjavip@interia.eu
najpóźniej
na
tydzień
przed
imprezą.
Zestawy do wyboru:
o I – rosół, udko z kurczaka, ziemniaki, surówka;
o II – pomidorowa, schabowy, ziemniaki, surówka;
Każdy klub otrzymuje dla trenerów i zawodników, specjalne opaski które upoważniają do
przebywania w szatni i przy parkiecie W przypadku, gdy klub potrzebuje większej ilości
opasek należy zgłosić to przed turniejem u organizatora. Opaski te będą przekazane
przedstawicielowi klubu przy rejestracji. Ponieważ opaska upoważnia do przebywania w
szatni i przy parkiecie będą one wydawane tylko z uzasadnionych powodów.

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest Fundacja
Perfekta Dance z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 196, wpisana do KRS pod numerem 0000537844, NIP
6572916128, REGON 360519393.
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

Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na stronie
www.pft.org.pl po dniu 21.X.2019r.

Zapraszamy do gościnnego Buska Zdroju
Dyrektor organizacyjny
Marcin Piróg

