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KONKURENCJE TANECZNE ZESPOŁY:  
 

INNE FORMY 
TAŃCA STREET DANCE CARIBBEAN DANCE ART. DANCE PIERWSZY KROK 

Wszystkie style 
taneczne, nie ujęte 

w pozostałych 
konkurencjach 

zawierający style 
street’owe:  hip-

hop, break dance, 
poping itp. 

zawierający style Salsy, 
Bachaty, Merengue, Show 

zawierający style art.’owe 
oraz disco dance, show 

dedykowany jest dla 
formacji lub mini formacji, 
które nigdy wcześniej nie 

występowały, lub występują 
dopiero nie więcej niż jeden 

sezon taneczny 

 
Konkurencja Pierwszy krok w zespołach nie jest rozgrywana w podziale na konkurencje taneczne.  

 
KATEGORIE WIEKOWE: 

 
Dzieci: 

8 lat i młodsi (rocznik 2014 i młodsi) 
- 10 lat i młodsi (roczniki 2012 i młodsi). 
- 12 lat i młodsi (roczniki 2010 i młodsi) 

Juniorzy: 
- 16 lat i młodsi (rocznik 2006 i młodsi) 

Dorośli: 
- 17 lat i starsi (2005 i starsi) 

 
UWAGA! 

Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wiekowych w przypadku 4 i mniej zespołów w 
kategorii dzieci, juniorów oraz dorosłych. 

O przynależności zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego zawodnika – z tolerancją do 2 
osób. 

 
KONKURENCJE TANECZNE I KATEGORIE WIEKOWE SOLO I DUETY:  
 

SALSA 

Dzieci: 
- 8 lat i młodsi (rocznik 2014 i młodsi) 
- 10 lat i młodsi (roczniki 2012 i młodsi). 
- 12 lat i młodsi (roczniki 2010 i młodsi) 
Juniorzy: 

- 16 lat i młodsi (rocznik 2006 i młodsi) 
Dorośli: 
- 17 lat i starsi (2005 i starsi) 

 

 

DISCO DANCE 

BACHATA 

HIP HOP 

JAZZ DANCE 

MODERN 

INNE FORMY 

HIP HOP FREESTYLE 

PIERWSZY KROK 
 

Kategoria Pierwszy krok rozgrywana we wszystkich konkurencjach tanecznych: 
SOLO i DUETY: Salsa, Disco Dance, Bachata, Hip Hop, Jazz Dance i Modern. 

Kategorie wiekowe: Dzieci, Juniorzy 

MIEJSCE  
Wojewódzki Dom Kultury 

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce 
 

DATA 
27.11.2022 (niedziela) 
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MINI FORMACJA 
zespół od 3-7 osób, muzyka 

własna, na pendrive (zaleca się 
posiadanie nagrania zastępczego) 

czas trwania choreografii – od 
1,30 do 3 minut. 

FORMACJA 
zespół od 8 – 30 osób, muzyka 
własna na pendrive (zaleca się 

posiadanie nagrania zastępczego) 

czas trwania choreografii – od 
1,30 do 4 min, poza kategorią 

inne formy do 5 minut. 
 

SOLO I DUETY 

- Hip Hop muzyka organizatora;  
- Hip Hop Freestyle muzyka 

organizatora 
- Disco Dance muzyka 

organizatora;  
- Jazz Dance, Modern muzyka 
organizatora (short program), 

finał muzyka własna 
- Inne Formy, muzyka własna, 

short program, finał cała 
prezentacja 

- Salsa, Bachata muzyka 
organizatora do półfinału 

włącznie, finał muzyka własna 

Muzyka organizatora – 1 minuta 
Short program – 1 minuta 

Całość prezentacji 1.45-2.15 min. 

 
Komisja sędziowska: 
Turniej oceniać będzie komisja sędziowska złożona z 5 wysokiej klasy specjalistów, oraz sędziego 
głównego.  
 
Nagrody: 

1. Soliści i duety – medale za I, II, III miejsce, dyplomy dla każdego uczestnika z finału. 
2. Formacje i mini formacje - puchary za I, II, III miejsce, dyplomy dla każdego tancerza z 

formacji za miejsca finałowe. 
NAGRODA GRAND PRIX 

Na zakończenie turnieju zostanie wręczona nagroda GRAND PRIX pod patronatem Prezydenta 
Miasta KIELCE, dla najlepszej mini formacji/formacji. 

 
Warunki uczestnictwa: 
1. Przesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej według załączonego wzoru w terminie  
do 14 listopada do godziny 23:59 – na adres madevents.poland@gmail.com 
2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości:  
- 35 zł od każdego uczestnika  
- 25 zł za każdą następna kategorię 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia po terminie. Opłaty dokonuje klub 
zbiorczo za wszystkich uczestników: 

Podlesie Sp. z o.o; ul. Gagarina 6/25, 25-031 Kielce 
ING Bank Śląski nr 81 1050 1416 1000 0090 3153 0414 
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z dopiskiem „MAD DANCE” - wraz z adnotacją za jaki klub dokonano wpłaty” 
 

UWAGA! 
14.11.2022r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia 
zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie. Uczestnik ma prawo wycofać 
się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund 
oraz wycofania się po terminie zgłoszeń opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 
Postanowienia końcowe: 
 

• Możliwość wykupienia obiadów dla tancerzy, menu w załączniku, łączną ilość obiadów, wraz 
z wybranym menu prosimy kierować na adres madevents.poland@gmail.com do dnia 
14.11.2022. 

• Możliwość zamówienia pizzy Małomiasteczkowa w dniu turnieju. 
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 
• Każdy klub/szkoła tańca otrzymuje opaskę dla jednego TRENERA, dodatkowo na każde 15 osób 

przypada jedna opaska dla OPIEKUNA do tancerzy. Publiczność wykupuje opaski/wejściówki w 
cenie 15 zł za pomocą platformy www.madevents.pl. W dniu turnieju możliwe wykupienie 
biletów w kasie WDK w cenie 25 zł. 

• Na prowadzenie reklamy i działalności gospodarczej (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną 
zgodę organizatora. 

• Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze 
i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez 
organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju. 

• Klauzula RODO oraz polityka prywatności marki MAD EVENTS jest dostępna na stronie 
internetowej www.madevents.pl 

• Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie 
instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości 
opiekunów. 

• Szatnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Organizator nie 
odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach. 

• Informacje o parkingu dla autokarów będą przesłane mailowo do TRENERÓW przed 
turniejem. 

• Podczas turnieju będzie darmowa transmisja na żywo, wszelkie informacje i linki będą 
pojawiać się w wydarzeniu organizatora na Facebook ’u. Będzie też możliwość wykupienia na 
miejscu pamiątkowych zdjęć. 

• Organizator/sędzia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ważnego dokumentu 
tożsamości/legitymacji szkolnej uczestnika turnieju.  

• Muzyka własna nie może zawierać przekleństw/nie cenzuralnych słów i zwrotów 
powszechnie uważanych za obraźliwe.  
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DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas „Mad Dance 
Champions Leauge” jest właściciel marki MAD EVENTS jest PODLESIE SP. Z o.oz siedzibą w 
Kielcach, 25-031 Kielce, ul. Gagarina 6/25; NIP: 9592009978, 

2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane na potrzeby realizacji „Mad Dance Champions Leauge”. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby uczestniczyć́ w imprezie podanie danych 
jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na 
dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, art. 
Działań́. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność́ do 
wywiązania się̨ z obowiązku realizacji turniejów – (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 będą̨ przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres 
dochodzenia ewentualnych roszczeń́, a także okres dokonania rozliczeń́ publicznoprawnych 
na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych – wyniki rywalizacji.  

4. W celu przygotowań́ oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć́ przetwarzanie 
danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej 
i organizacyjnej.  

5. Osobom, które podały 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 są̨ to dane, 
które nie powodują̨ niemożności wywiązania się̨ z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 
1 lit. C) rozporządzenia RODO).  

6. W przypadku uznania, iż̇ 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 proszę̨ 
kierować́ na adres e-mail: madevents.poland@gmail.com 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 
 

 

Organizator:  Patronat honorowy:  Patronat: 

 


