
KARTA   ZGŁOSZENIA 

 
Uczestnik (tancerz/tancerka): ....................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................... 

tel./fax., e-mail: ............................................................................................................................ 

Trener/opiekun: ............................................................................................................ 

Przynależność do klubu/szkoły tańca: 

………………………………………........................................................................................... 

Lp. Imię i nazwisko tancerza Data urodzenia Konkurencja 

taneczna 

Kategoria 

wiekowa 

1.     

Oświadczamy że; 

- wyżej wymienieni tancerz/ tancerka nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w 

festiwalu tanecznym.  

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Turnieju oraz przyjmujemy go do wiadomości i 

stosowania. 
 

 

 

 

 

 

........................................................    ............................................................. 
          podpis tancerza/ tancerki                podpis osoby zgłaszającej/ opiekuna 



FESTIWAL TAŃCA  
„OPEN DANCE COURT” 2011 
 

ORGANIZATOR: 
Centrum Handlowe Gołąbkowice  

MIEJSCE:  
CENTRUM HANDLOWE GOŁĄBKOWICE 
UL. Prażmowskiego 11 
33-300 Nowy Sącz  

Termin Festiwalu 
Eliminacje 22-23.10.2011r. 
Warsztaty 28-30.10.2011r. 
Finał festiwalu 30.10.2011r. 

Kategorie taneczne 

 

Hip hop Czas prezentacji, muzyka Wiek zawodników 

Solo 

45 do 60 sekund (do 1 min.) Dzieci do lat 11 (rok ur. 2000), 

muzyka własna Juniorzy 12-16 lat (rok 1995-1999) 

Uwaga! 

W przypadku małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania 

kategorii. Ilość zawodników w danych kategoriach jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowy program festiwalu zostanie podany w dniu imprezy. 

Warunki uczestnictwa 

Miejsce zamieszkania: miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki, powiat gorlicki, powiat limanowski. 

Dostarczenie do Biura C.H. Gołąbkowice (ul. Prażmowskiego 11, 1 piętro obok Kina5D) wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego w terminie do 20.10.2011r. 

Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: www.golabkowice.pl oraz FB/chgolabkowice lub www.adeem.pl   

Regulamin 

1. Eliminacje: 

1) 22-23.10.2011r. Prezentacja własna solo (45-60sekund) oceniana przez 3-5 osobowy skład 

komisji sędziowskiej powołanej przez organizatora. Komisja kwalifikuje 12-24 prezentacje. 

2) Głosowanie na FB (prezentacja eliminacyjna zostaje nagrana i zamieszczona na 

FB/chgolabkowice). Głosowanie odbywa się poprzez dodanie „Lubię to”.  

3) O zakwalifikowaniu do finału decyduje ocena Jury oraz liczba „Lubię to” na FB/chgolabkowice w 

proporcjach 50/50. 

http://www.golabkowice.pl/
http://www.adeem.pl/


2. Lista prezentacji zakwalifikowanych do finału zostanie do dnia 26.10.2011r. zamieszczona na stronie 

www.golabkowice.pl oraz fb/chgolabkowice oraz www.adeem.pl  

 

3. Nagroda dla osób zakwalifikowanych do finału jest uczestnictwo w bezpłatnych 

warsztatach. Gościem będzie tancerka, instruktorka, uczestniczka warsztatów w Barcelonie (III edycja 

YCD) oraz Finalistka IV edycji programu 

 "You Can Dance - Po prostu tańcz" - Adrianna Piechówka: 

 28.10.2011r. piątek godz. 16:00-17:30 

 29.10.2011r. sobota godz. 18:00-19:30 

 30.10.2011r. niedziela godz. 14:00-15:30 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin warsztatów. 

4. Prezentacje finałowe odbędą się w dniu 30.10.2011r. niedziela godz. 16:00-20:00 C.H. Gołąbkowice 

A. Komisja ocenia 2 (dwie) prezentacje:   

 prezentację warsztatową (muzyka organizatora) 

 prezentację własną festiwalową (muzyka własna) 

B. O zajętym miejscu decyduje Komisja Sędziowska (3-5 osób) powołana przez organizatora. 

5. Finaliści otrzymują certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, a miejsca na podium: 

I. Nagroda – Bon Towarowy o wartości 300zł.  

II. Nagroda - Bon Towarowy o wartości 150zł. 

III. Nagroda - Bon Towarowy o wartości 100zł. 

Bony towarowe do zrealizowania we wszystkich placówkach C.H. Gołąbkowice 

z wyłączeniem „TESCO”. 

6. Wymiary do tańca 8m x 6m 

7. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione.  

8. Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące. Organizator nie sprawuje opieki nad 

uczestnikami.  

9. Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia bez obuwia) - 

niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć-zarysować podłoże. 

10. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w 

Centrum. 

12. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiału z imprezy 

przez media i organizatorów (zdjęcia, TV, radio, prasa, internet, itp.) oraz wykorzystanie danych 

osobowych uczestników w materiałach z Festiwalu „OPEN DANCE COURT” 2011 i w celach 

marketingowych związanych z działalnością Centrum Handlowym Gołąbkowice. 

13. Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości (legitymację szkolną) potwierdzający ich wiek, adres 

zamieszkania i okazać go na życzenie sędziego głównego. 

14. Muzykę dobrej jakości na opisanej płycie CD z numerem startowym należy dostarczyć akustykowi przed 

kategorią. 

15. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.  

16. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje Organizator turnieju w porozumieniu z Sędziom Głównym. 

Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w festiwalu (zarówno zawodników, 

opiekunów i widzów turnieju).  

 

 

http://www.golabkowice.pl/
http://www.adeem.pl/

