I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA PAR
MILONGA - 2020
Turniej dla tancerzy PZTan oraz dla tancerzy OPEN –niezrzeszonych
TANGO ARGENTINO
LATINO SHOW
Kalisz – 4 Kwietnia 2020
1. ORGANIZATOR:
Fundacja - Aktywni Zawodowo
2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Fundacja - Dzieciom Pomagaj
Szkoła Tańca Sieraszewski Dance-Studio
Polski Związek Tańca (PZTan)
3. TERMIN IMPREZY:
4 Kwietnia 2020
4. MIEJSCE:
Restauracja „Margo”
Ul. Łódzka
62-800 Kalisz
5. CELE:
Popularyzacja i propagowanie tańca par,
Integracja Grup tanecznych oraz instruktorów tańca,
Propagowanie tańca jako formy arteterapii, integracji oraz aktywizacji środowiska
niepełnosprawnych.
Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników,
Wyłonienie najlepszych par w Tango Argentino oraz zespołów,
Promocja Miasta Kalisza
Promocja PZTan – promocja Tanga Argentino i Latino Show
6. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Skład Komisji Sędziowskiej, licencjonowani Sędziowie PZTan, oraz zaproszeni goście.
Sędzia Skrutiner.
7. NAGRODY:
- Dyplomy dla finalistów Puchary za I, II, III miejsce w Tango
- Dyplomy dla finalistów w solo Latino Show Puchary za I, II, III, miejsce.
- Dyplomy dla finałowych zespołów Latin Show puchary za I, II, II miejsce.
- Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich Klubów.
8. KONKURENCJE I KATEGORIE WIEKOWE:
- Turniej jest rozgrywany w formie festiwalu
- Konkurencje Tanga rozgrywane będą w kategoriach pow. 17 l.
- Konkurencja Tanga:
Tango Salon
Tango Milonga
Tango Walc / w finale Tango ESENARIO
Ocena: suma punktów w poszczególnych stylach wpływa na końcową ocenę.
- Konkurencje Latin Show będą rozgrywane w solo oraz formacji pow. 15 l.
- Zespoły (od 3 osób) dopuszcza się również możliwość startu tancerzy młodszych.
UWAGA! W każdej z konkurencji mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością
DYSCYPLINA
Tango: Salon, Milonga, Walc, w finale show (esenario)
Latino Show – Solo,
Latino Show – Zespoły.

Kategorie Wiekowe:
Pow. 17 l.
9. MUZYKA:
- Tango muzyka organizatora – Esenario - muzyka własna
(muzykę należy dostarczyć do akustyka na 15 minut przed prezentacją)
- Latino show solo muzyka własna – do ½ F 1’15 ; w finale 1’45” – 2’15”
- Latino Show zespoły muzyka własna
- Nośnik pendrive z jednym utworem
10. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Zgłoszenie na adres mailowy: sieraszewski-dance@wp.pl nieprzekraczającym terminie do 15
marca 2020
- Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020
11. OPŁATA STARTOWA
- 50 z.ł od osoby
- 40 zł. za każdą następna konkuręcję
- 10 zł. dla osób niepełnosprawnych
DLA TANCERZY PZTan
- 35 zł od osoby
- 25 zł za każdą następna konkurencję.

Opłatę Startową należy przesłać na konto:
FUNDACJA „AKTYWNI ZAWODOWO”
Nr rachunku bankowego 67 1240 2946 1111 0010 1126 0737
Z dopiskiem DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI AKTYWNI ZAWODOWO - MILONGA - 2020
( za jaki klub i za jaka konkurencje)
UWAGA!!!
15 marzec 2020 jest ostateczna datą wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie opłata
wzrasta dwu krotnie.
UWAGA!!!
AKREDYTACJI ZA UDZIAŁ W TURNIEJU BĘDZIE PRZEZNACZONA NA RECHABILITACJIĘ DWOJGA
DZIECI – Oliwierka i Lucjanka
Podczas turnieju będzie podjęta próba –
BICIA REKORDU POLSKI W ILOŚCI OSÓB JEDNOCZEŚNIE TAŃCZĄCYCH TANGO ARGENTINO.
(program do bicia rekordu będzie umieszczony na facebooku Szkoły Tańca do końca lutego
2020).
Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim wypadku,
jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie
podlega zwrotowi.
TURNIEK ZOSTANIE ROZEGRANY W FORMIE FESTIWALU.
12. RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:
7.30 - Otwarcie Sali
8.00-9.00 - Rejestracja zawodników
9.00-10.00 - Próby parkietu
10.00 – Rozpoczęcie Turnieju
Szczegółowy Program turnieju zostanie umieszczony 25.marca 2020 na stronach
internetowych www.pztan.pl
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóżniej 15
minut po ogłoszeniu wyników. Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego w
porozumieniu z organizatorem, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. W przypadku
nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w
przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii.
14. INFORMACJE DODATKOWE
Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemna zgodę organizatora.
Wymiary parkietu 10m x 11m, sprzęt nagłośnienia i oświetlenie.
Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem na zawsze i
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikacje, emisje w dowolnych mediach i
przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
Wszystkich informacji dotyczących turnieju udziela KIEROWNIK TURNIEJU.
PIOTR SIERASZEWSKI
Te. 503 698 562 Mail. sieraszewski-dance@wp.pl
15. UWAGI:
- Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju.
- Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
- Każdy zespół powinien posiadać odpowiedni a liczbę opiekunów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na turnieju.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
- Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i Ppoż
obowiązujących w restauracji podczas rozgrywania turnieju.
- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (niedozwolone jest
obuwie mogące zniszczyć lub porysować parkiet)
- Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.
- Wstęp wolny
- Zgłoszenie na turniej uczestników jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
oraz informacja dotyczącą danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia
dyrektywy 95/46/WE (określonej jako „RODO”) informuje iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tanca SIERASZEWSKI
DANCE-STUDIO 62-800 Kalisz ul. Górnośląska 60-62/5
2. Pana /Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji i promocji w/ w
Imprezy we wszystkich mediach.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
4. Przysługuje państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do promocji
w/w imprezy od daty wyrażenia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu publikacji
dokumentów, kart kwalifikacyjnych, ankiet, folderów, informacji prasowych oraz innej
formy promocji.
8. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe
uczestnictwo w w/w turnieju organizowanemu przez Fundację Aktywni Zawodowo.
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ZAPRASZAMY DO KALISZA.

