
 

TANECZNA  BITWA – STREET DANCE VOL. III 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR 

Studio Tańca Chillout 

 

TERMIN I MIEJSCE 

14 - 15 czerwca 2019r (piątek, sobota) 

Galeria Sanowa – Pasaż 

ul. Brudzewskiego 1, Przemyśl 

 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ORGANIZACYJNE 

Damian Duczyński  666 723 310 
 

Cele Zawodów: 

 Popularyzacja i propagowanie tańca jako formy aktywnego wypoczynku 

 Integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca 

 Rywalizacja fair play oraz wspólna zabawa uczestników 

 Wyłonienie najlepszych uczestników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 

wiekowych 

 Promocja regionu i miasta Przemyśl 

 

Nagrody: 

 Puchary za I miejsca 

 Medale za miejsca I, II, III 

 Dyplomy dla finalistów 

 

 

Konkurencje taneczne i kategorie wiekowe: 

SOLO 

Kategoria Grupa wiekowa 

 
HIP-HOP           
 
 
 

Dzieci do 12 lat 
Młodzież 12-15 lat 
Dorośli pow. 15 lat 

DUETY 

Kategoria Grupa wiekowa 

 
HIP-HOP                
  

Dzieci do 12 lat 
Młodzież od 12 do 15 lat 
Dorośli powyżej 15 lat 



FORMACJE 

Kategoria Grupa wiekowa 

MINI FORMACJA 
(3-7 osób)  
         
  
FORMACJE (8-28 osób) 
  

Dzieci do 12 lat  
Młodzież od 12 do 15 lat 
Dorośli powyżej 15 lat 
 
Dzieci do 12 lat  
Młodzież od 12 do 15 lat 
Dorośli powyżej 15 lat 
 

 

 

BATTLE 

Kategoria Grupa wiekowa 

1 na 1 OPEN 
System pucharowy 

 

 

W duetach w danej kategorii wiekowej może tańczyć tancerz z młodszej kategorii wiekowej. W tym 

przypadku wiek młodszego tancerza nie może być mniejszy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej 

kategorii wiekowej i 3 lata mniej od wieku starszego tancerza w duecie (dotyczy wszystkich kategorii 

wiekowych).  

W zespołach w danej kategorii wiekowej może tańczyć maksimum 50% tancerzy z młodszej kategorii 

wiekowej. Wiek młodszych tancerzy nie może być większy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej 

kategorii wiekowej 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Posiadanie zgody trenera swojego klubu. 

2. Przesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej studiotancachillout@wp.pl w 

terminie do 01.06.2019 r 

3. Potwierdzenie uczestnictwa w dniu turnieju w Biurze Organizacyjnym. Rejestracji dokonuje 

przedstawiciel klubu. 

4. Prosimy o wcześniejsze  (do 01.06.2019 r) przesłanie muzyki (format mp3) do swoich 

choreografii na adres mailowy: studiotancachillout@wp.pl z podaniem imienia, nazwiska 

tancerza (formacji), stylu, kategorii wiekowej. 

5. Czasy poszczególnych kategorii: 

Solo: 

- eliminacje            1:00    muzyka organizatora 

- półfinał                1:00    muzyka własna lub organizatora 

- finał                      1:30    muzyka własna lub organizatora 

 

Duety                     2:00    muzyka własna  

Mini Formacje      2:00 do 2:30 muzyka własna 

Formacja               2:30 do 3:00  muzyka własna 

Battle: 

- część I                  00:30 muzyka organizatora 

- część II                 1:00 muzyka organizatora 

- część IV                1:30 muzyka organizatora          

- Finał                      1:30 muzyka organizatora       

mailto:studiotancachillout@wp.pl
mailto:studiotancachillout@wp.pl


 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 Wymiary parkietu 9m x 10m, podłoga baletowa. 

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

 W trakcie turnieju działać będzie punkt medyczny, parking (niestrzeżony). 

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

odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy. 

 Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące, które oświadczają, że posiadają 

takowe ubezpieczenie zawodników. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami 

zawodów. 

 Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego, dozwolone jest używanie 

„szpilek” z ochronkami kauczukowymi lub plastikowymi. Niedozwolone jest używanie innego 

obuwia, które może zniszczyć / zarysować podłoże. 

 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 Galerii Sanowa. 

 Udział w Turnieju „Taneczna Bitwa” równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i 

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną 

wszystkich prezentacji a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach 

dotyczących ‘Tanecznej Bitwy”. 

 Wykrycie jakichkolwiek niezgodności wiekowych zawodników skutkować będzie 

dyskwalifikacją całego klubu w danej dyscyplinie i kategorii tanecznej. 

 

NOCLEGI 

 

Organizator pośredniczy w rezerwacji hotelu, oferta pod  

nr telefonu 666 723 310 

 

WYŻYWIENIE 

W trakcie trwania turnieju czynne będą restauracje znajdujące się na terenie Galerii Sanowa. 


