KRAJOWE MISTRZOSTWA
INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION
DISCO DANCE, DISCO FREESTYLE, DISCO SHOW
SZCZECIN 2019

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA IDO 2019

ORGANIZATORZY

REGULAMIN
TERMIN I MIEJSCE
30 i 31 marca 2019 roku,
Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
CELE MISTRZOSTW:
 Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego oraz wyłonienie krajowych
Mistrzów w strukturach IDO w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych;
 Wyłonienie reprezentacji PFT i PZTan - członków Sekretariatu Narodowego IDO w Polsce
- na Mistrzostwa Europy i Świata International Dance Organization na 2019 rok;
 Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO (szczegółowe informacje wraz
ze zmianami można znaleźć pod adresem www.ido-dance.com w zakładce RULES);
 Promocja województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Szczecin.
KOMISJA SĘDZIOWSKA:
 Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez Sekretariat Narodowy IDO w Polsce;
 7-osobowa Komisja Sędziowska złożona z sędziów PFT i PZTan;
 Sędziowie Suplementarni;
 2-osobowa Komisja Skrutacyjna
NAGRODY:





Puchary, medale i dyplomy dla zdobywców miejsc 1-3 w finałach KM IDO DISCO DANCE, DISCO
FREESTYLE, DISCO SHOW (Polish Disco Championships 2019);
Medale i dyplomy dla zdobywców miejsc 4-7 w finałach KM IDO DISCO DANCE, DISCO FREESTYLE,
DISCO SHOW (Polish Disco Championships 2019) w kategoriach Solo i Duety;
Statuetki oraz dyplomy dla zdobywców miejsc 4-7 w finałach KM IDO DISCO DANCE, DISCO
FREESTYLE, DISCO SHOW (Polish Disco Championships 2019) w kategoriach Grupy i Formacje;
Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w KM IDO DISCO DANCE, DISCO
FREESTYLE, DISCO SHOW (Polish Disco Championships 2019);
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KONKURENCJE TANECZNE I KATEGORIE WIEKOWE:

DISCO DANCE
KATEGORIA
SOLO DZIEWCZĘTA
SOLO CHŁOPCY
DUETY K/K
DUETY K/M + M/M






CZAS PREZENTACJI
30 sek. pierwsza runda porównawcza;
1 min. runda zasadnicza;
1 min. końcowa runda porównawcza;
Muzyka organizatora.

GRUPY
(3-7 osób)





Dzieci młodsze i dzieci: 1 min. 30 sek.;
Juniorzy i dorośli: 2 min.;
Muzyka organizatora.

FORMACJE
(8-24 osób)




2 min. 30 sek. - 3 min. 00 sek.;
Muzyka własna.

GRUPA WIEKOWA






Dzieci młodsze
7 lat i młodsi (2012 i młodsi)
Dzieci
11 lat i młodsi (2008 i młodsi)
Juniorzy
12-15 lat (2007-2004)
Dorośli
16+ lat (2003 i starsi)
Dorośli 2
(małe grupy i formacje)
31+ lat (1988 i starsi)

DISCO FREESTYLE
KATEGORIA
SOLO DZIEWCZĘTA

CZAS PREZENTACJI




SOLO CHŁOPCY



30 sek. pierwsza runda
porównawcza;
1 min. runda zasadnicza;
1 min. końcowa runda
porównawcza;
Muzyka organizatora.

GRUPA WIEKOWA



Juniorzy

12-15 lat (2007-2004)

Dorośli
16+ lat (2003 i starsi)

DISCO SHOW
KATEGORIA

CZAS PREZENTACJI

GRUPA WIEKOWA


Dzieci młodsze
7 lat i młodsi (2012 i młodsi)
 2 min. 30 sek. - 3 min. 00 sek.
GRUPY
 Dzieci
(3-7 osób)
 Muzyka własna
11 lat i młodsi (2008 i młodsi)
 Juniorzy
12-15 lat (2007-2004)
 2 min. 30 sek – 3 min. – dzieci młodze i dzieci

Dorośli
FORMACJE
 2 min. 30 sek. - 4 min. 00 sek. – juniorzy i dorośli
16+ lat (2003 i starsi)
(8-24 osób)
 Muzyka własna
 Dorośli 2
31+ lat (1988 i starsi)
UWAGA! W kategorii DZIECI MŁODSZE do lat 7 nie zostaną przyznane tytuły mistrzowskie.
Zawody w tej kategorii wiekowej noszą nazwę DANCE STAR
i są eliminacjami do zawodów DANCE STAR IDO.
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1. 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. Reguła ta dotyczy wszystkich dyscyplin IDO.
2. 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. Reguła ta dotyczy wszystkich dyscyplin
IDO.
3. W kategorii Dorośli 31+ mogą tańczyć wyłącznie tancerze z roczników 1988 i starsi
NOCLEGI:
Organizator pomaga w organizacji noclegów. Cena jest zależna od standardu noclegu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Tel. 518640187 mail: biuro@shockdance.szczecin.pl
WYŻYWIENIE:
Podczas rozgrywek mamy dla Państwa ofertę cateringową. W ofercie przewidujemy zarówno
dania ciepłe, jak również bogatą ofertę deserów i napojów.
Zamawianie obiadów będzie możliwe od 01 marca 2019 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: biuro@shockdance.szczecin.pl .
Menu na poszczególne dni zostanie wysłane zainteresowanym.
W obiekcie dostępny też będzie sklepik, w którym będzie można zakupić napoje, zimne
przekąski oraz kanapki.
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Posiadanie opłaconej licencji tanecznej PFT lub PZTan na rok 2019
2. Obowiązkowe zgłoszenie wyłącznie ON-LINE poprzez Bazę PFT
na stronie kluby.pft.org.pl do dnia 10 marca 2019 r
Instrukcja zgłoszenia poprzez Bazę PFT dostępna na stronie : kluby.pft.org.pl
3. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada
trener/przedstawiciel klubu. W przypadku uzasadnionego protestu nieprawidłowo
zgłoszeni uczestnicy zostaną zdyskwalifikowani w danej kategorii i dyscyplinie tanecznej.
W tym przypadku wszelkie opłaty (w tym startowe) nie podlegają zwrotowi.
4. Tancerze niezrzeszeni nie mogą startować w KM IDO
5. Dokonanie opłaty startowej w terminie do dnia 10 marca 2019 roku, w wysokości:
1) Soliści 51,00 zł;
2) Duety/Pary 102,00 zł;
3) Grupy 287,00 zł;
4) Formacje 726,00 zł.
Opłaty startowe prosimy przesyłać na konto organizatora z opisem za co wniesiono opłatę „Nazwa klubu - opłata startowa - ilość startów w podziale na kategorie”, np. „Shock Dance,
opłata startowa, 7xS, 2xD, 6xGR, 2xF”.
Uczniowski Klub Tańca Sportowego
ul. Welecka 4e, 72-006 Mierzyn
Millenium Bank: 68116022020000000311937903
Uwaga! Nie przyjmujemy wpłat od pojedynczych osób – wpłaty dokonuje klub.
6. Potwierdzenie uczestnictwa klubu oraz zgłoszonej listy startowej klubu w dniu
Mistrzostw w Biurze Rejestracyjnym Zawodów. Rejestracji dokonuje przedstawiciel
klubu. Organizator zastrzega, iż rejestracji nie będzie mogła dokonać osoba,
która nie jest upoważniona przez klub.



Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest
jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wniesienia
podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię
wiekową.
 UWAGA! Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty
startowej. Od dnia 10 marca 2019 roku organizator zastrzega sobie prawo
nieprzyjęcia zgłoszenia ze względów organizacyjnych.
___________________________________________________________________________
5

BILETY WSTĘPU:
Bilet jednodniowy One Day: normalny - 35,00 zł, ulgowy - 20,00 zł;
Bilet dwudniowy Combo: normalny - 60,00 zł, ulgowy - 35,00 zł.
Miejsce przy stoliku podczas wieczornej Gali w sobotę – 100 zł (rezerwacja wyłącznie
telefonicznie 518640187)



Bilety ulgowe przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz
studentom za okazaniem aktualnej legitymacji potwierdzającej pobieranie nauki.
Bilet wstępu uprawnia do nieodpłatnego filmowania oraz robienia zdjęć amatorskim
sprzętem foto-video.

UWAGA:
Ilość biletów jest ograniczona.
WSTĘPNY RAMOWY PLAN ZAWODÓW:
7:30 – otwarcie hali
7:45-8:30 – rejestracja
8:45-9:15 – próby parkietu formacji (kolejność prób według ustaleń z organizatorem)
9:30-22:00 – rozgrywki w ramach KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Show
WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM ROZGRYWEK GRUP I FORMACJI
Sobota – 30 marca 2019
Niedziela – 31 marca 2019
FORMACJE
FORMACJE
 Disco Dance Dzieci młodsze
 Disco Dance Dzieci
 Disco Dance Juniorzy
 Disco Dance Dorośli
 Disco Show Dzieci
 Disco Dance Dorośli 2
 Disco Show Dorośli
 Disco Show Dzieci młodsze
 Disco Show Dorośli 2
 Disco Show Juniorzy






GRUPY
Disco Dance Dzieci
Disco Dance Dorośli
Disco Dance Dorośli 2
Disco Show Dzieci młodsze
Disco Show Juniorzy







GRUPY
Disco Dance Dzieci młodsze
Disco Dance Juniorzy
Disco Show Dzieci
Disco Show Dorośli
Disco Show Dorośli 2

Szczegółowy program
Polish Disco Championships 2019’ - KRAJOWE MISTRZOSTWA INTERNATIONAL DANCE
ORGANIZATION DISCO DANCE, DISCO FREESTYLE, DISCO SHOW SZCZECIN 2019
oraz rozkład godzinowy zostanie umieszczony na stronie www.pft.org.pl
oraz ROZESŁANY DO KLUBÓW PO 15 MARCA 2019r.
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UWAGI KOŃCOWE:




















Wymiary parkietu: 12 x 14 metrów, podłoże: baletizol (guma baletowa);
Dla gości przygotowanych będzie 600 miejsc siedzących;
Klub/tancerz ma prawo do wycofania się w turnieju na każdym etapie rywalizacji.
W takim przypadku, jak również w przypadku niezakwalifikowania się do kolejnych rund,
czy dyskwalifikacji - opłata startowa nie podlega zwrotowi;
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 dla zgłoszonych w formularzu zgłoszeń tancerzy.
Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami zawodów - kluby oświadczają, iż zapewniają
odpowiednią ilość opiekunów grupy na czas trwania KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle,
Disco Show.
Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego w trakcie trwania całych
zawodów.
Na parkiecie tanecznym oraz na płycie rozgrywek nie dozwolone jest używanie obuwia
na obcasie oraz innego obuwia, które może uszkodzić parkiet rozgrywek bądź płytę rozgrywek.
Muzyka własna powinna być w formacie ADUSIO, WAV, MP3 na PENDRIVE lub CD.
Muzyka własna powinna być dostarczona do akustyka 10 min. przed rozpoczęciem konkurencji.
Próby parkietu formacji dzieci 3 min. z muzyką, dla pozostałych formacji 1 min. bez muzyki.
W przypadku zniszczeń uczestnik, który ich dokonał zobowiązany jest do pokrycia kosztów
naprawy zniszczenia.
Na terenie obiektu/w sąsiedztwie parkietu będzie znajdował się punkt medyczny.
Na prowadzenie reklamy/promocji, działalności charytatywnej oraz zarobkowej w każdej postaci
należy uzyskać pisemną zgodę organizatora zawodów.
Podczas KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Show uczestnicy oraz publika zobowiązują
się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. obowiązujących w obiekcie
zawodów.
Protesty w formie pisemnej będą przyjmowane wyłącznie do 30 minut po zakończeniu danej
konkurencji i rozpatrywane przez Sędziego Głównego, Organizatora oraz przedstawicieli
organizacji PFT i PZTan po wniesieniu wadium w wysokości 200,00 zł. W przypadku nie
uwzględnienia wniesionego i opłaconego protestu, wadium nie jest zwracane i przepada
na rzecz SN IDO w Polsce.
Wejście na teren KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Show następuje wyłącznie
na podstawie ważnego biletu wstępu na dany dzień, identyfikatora uprawniającego do
przebywania na terenie zawodów lub zaproszenia od organizatora zawodów.
Wykrycie jakichkolwiek niezgodności wiekowych zawodników, skutkować będzie dyskwalifikacją.
Dokonanie zgłoszenia i udział w KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Show równoznaczne
jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na: rejestrację fotograficzną,
internetową, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i
emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych
(wyłącznie imię i nazwisko zawodnika oraz kategoria wiekowa) w materiałach z Mistrzostw.

Zapraszamy do Szczecina i udziału w
KM IDO DISCO DANCE, DISCO FREESTYLE, DISCO SHOW
POLISH DISCO CHAMPIONSHIPS SZCZECIN 2019’
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DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji KM IDO Disco
Dance, Disco Freestyle i Disco Show jest Uczniowski Klub Tańca Sportowego Fabryka Marzeń z siedzibą
w Mierzynie, 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 4E : NIP: 8513199459,
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji KM IDO Disco Dance, Disco Freestyle i
Disco Show . Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Aby uczestniczyć w imprezie podanie
danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na
dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się 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 będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres
dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na
podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych – wyniki rywalizacji.
4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć 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 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 proszę kierować na
adres e-mail: biuro@shockdance.szczecin.pl
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