Regulamin zawodów:
„Dream Team Contest- Amatorskie Mistrzostwa Pole & Aerial Dance”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia wydarzenia
„Dream Team Contest- Amatorskie Mistrzostwa Pole & Aerial Dance” (zwanego dalej: „Zawodami”)

§2
Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja dyscyplin akrobatyki powietrznej oraz wykonań pole art, pole
sport. na przyrządach typu drążek pionowy, koło cyrkowe, szarfy oraz zachęcenie osób trenujących
amatorsko do pokazania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

§3
Organizator
Organizatorem zawodów: ” Dream Team Contest- Amatorskie Mistrzostwa Pole & Aerial Dance” jest
Dream Team Łódź sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 7a, 90-562 Łódź NIP: 727-28-34-409
(zwane dalej Organizatorem).
§4
Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 25 maja 2019r. w szkole tańca Dream Team Łódź przy ul. Łąkowej 7a budynek
D 90-562 Łódź. Rozpoczęcie zawodów zaplanowane zostało na godzinę 13:00.
Rejestracja uczestników 11.05.2019 r. w godzinach 11- 12:30
§5
Kategorie

Pole Dance Solo średnio-zaawansowany- Kategoria dla pojedynczo występujących
wykonawców, którzy chcą pokazać swoje umiejętności tańcząc solo. Figury zakazane w danej
kategorii: Handspring, Brass Monkey, Shoulder Mount.

Pole Dance Solo zaawansowany - Kategoria dla pojedynczo występujących wykonawców,
którzy chcą pokazać swoje umiejętności tańcząc solo. Figury wymagane w danej kategorii:
handspring, brass monkey, shoulder mount. W układzie należy zawrzeć dwie z trzech wymaganych
figur.
Pole Dance Duet - Kategoria dla duetów, czyli dwóch osób tworzących spójny, wspólny układ
taneczny.
Exotic Dance - Kategoria dla osób, które prezentują układ solo w butach na wysokim obcasie.
Aerial Silks - Kategoria dla osób, które prezentują układ solo na chustach wertykalnych.
Aerial Hoop - Kategoria dla osób, które prezentują układ solo na kole cyrkowym.
Pole Dance Solo Kids - Kategoria dla dzieci do 14 roku życia
Aerial Hoop Kids - Kategoria dla dzieci do 14 roku życia
Aerial Silks Kids - Kategoria dla dzieci do 14 roku życia
W zawodach mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia lub młodsze za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie. Zawody są przeznaczone dla
kursantów – amatorów. W zawodach nie mogą brać udziału instruktorzy Pole Dance,
Aerial Hoop, Aerial Silks prowadzący zajęcia oraz osoby które zajęły miejsce na podium
w kategorii wyższej niż amator.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania którejkolwiek kategorii, jeżeli otrzyma mniej niż 4
zgłoszenia.

§ 6.
Zgłoszenia I Kwalifikacje
1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach „Dream Team Contest-Mistrzostwa Pole & Aerial
Dance” jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi
oświadczeniami oraz linkiem do filmu kwalifikacyjnego nie dłuższego niż 1: 30 min, który
musi stanowić ciągłość nagrania i przesłanie go do Organizatora w wyznaczonym terminie.
Termin nadsyłania zgłoszeń do 01.03. 2019r. godzina 23:00
Termin nadsyłania filmów kwalifikacyjnych do 20. 03. 2019r. godzina 23:00
Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres zawody@dreamteam-lodz.pl
wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://www.dreamteamlodz.pl, https://web.facebook.com/events/355928021914973/,
2. Udział w zawodach jest odpłatny. Kandydaci dokonują wpłaty wpisowej dla wybranej
kategorii:
solo 50 zł:
duet 100 zł
3. Płatność należy uiścić w ciągu 7 dni od nadesłania zgłoszenia, nie później niż do dnia
08.03.2019 w recepcji szkoły lub przelewem na konto bankowe:
31195000012006008158430003
Dream Team

ul. Łąkowa 7A
90-562 Łódź
W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika, zawody, kategoria.
W przypadku przelewu znaczenie ma data wpływu na konto Organizatora.
4. Opłata jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji lub braku zakwalifikowania się w zawodach
opłata nie jest zwracana a zawodnik nie otrzymuje wejściówki. Zawodnik, który zrezygnuje z
udziału później niż na 3 tyg. przed zawodami nie może brać udziału w kolejnej edycji
zawodów, za wyjątkiem uczestnika, który okaże zaświadczenie lekarskie uniemożliwiające
start.
5. Organizator ma prawo zmiany wybranej kategorii na podstawie formularza zgłoszeniowego
oraz filmu kwalifikacyjnego i przeniesienia do innej grupy.
6. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, Komisja kwalifikacyjna wytypowana przez
Organizatora, wyłoni
kandydatki oraz kandydatów w każdej z 9 kategorii, którzy
zakwalifikują się do fazy finałowej.
7. Głównymi elementami oceny Komisji kwalifikacyjnej będą aspekty artystyczne
pomysłowość, wyrażanie emocji i przekaz fabuły, trudność i poziom wykonywanych figur.

i

8. Organizator poda informację o podjętej decyzji przez komisję poprzez jej opublikowanie do
dnia 01.04. 2019 r. Lista zawodników zostanie opublikowana na stronie
http://www.dreamteam-lodz.pl oraz pod wydarzeniem Dream Team Contest.
9. Zakwalifikowani uczestnicy do kolejnego etapu zobowiązani są do przesłania muzyki
potrzebnej do zaprezentowania pokazu w formie pliku mp3 do dnia 20.04.2019r. godzina
23:00 na adres zawody@dreamteam-lodz.pl

§7
Przebieg Zawodów
1.

Scena

Kategoria Pole Dance/ Exotic / Pole Dance Kids
Na scenie będą znajdowały się 2 rury (statyczna i obrotowa) o wysokości 4,6m i średnicy 48 mm
oddalone od siebie o 1,95 m . Z perspektywy zawodnika po lewej stronie znajdować się będzie rura
obrotowa. W przypadku duetów istnieje możliwość wyboru dwóch rur statycznych lub obrotowych.
Kategoria Aerial Hoop / Aerial Hoop Kids
Na scenie będzie znajdowało się 1 koło o średnicy obręczy 1m ,grubość obręczy 30mm. Możliwość
wyboru wysokości dolnej obręczy koła od podłogi 1,5m lub 1,7m . Podwieszenie jednopunktowe bez
możliwości zawieszenia dwupunktowego. Oprzyrządowanie podwieszenia koła karabińczyk oraz
krętlik. Koła oklejone taśmą. W Kategorii Aerial Hoop Kids możliwość wyboru koła dla dzieci o
średnicy 0,85m i grubości obręczy 33,7 mm.
Kategoria Aerial Silks / Aerial Silks Kids
Na scenie będzie znajdowała się 1 szarfa o długości całkowitej 5,80 m., długość zawieszonej szarfy
do podłogi 4,3 m. Długość materiału znajdującego się na podłodze po zawieszeniu szarfy- 1,5 m.

2. Uczestnik
Uczestnik musi w dniu zawodów posiadać ubezpieczenie NNW, zapoznać się z regulaminem
zawodów oraz posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość.
Zabrania się w dniu zawodów spożywania alkoholu, używek, narkotyków oraz substancji
odurzających.
3. Prezentacja Uczestnika
Kolejność prezentacji zostaje ustalona przez organizatorów i ogłoszona dnia 15.04.2019r.
Długość prezentacji zawodnika nie może przekraczać 3 min. (wystąpienia solowe) oraz
3. 30 min. w przypadku duetów.
Stworzony przez Kandydata pokaz nie może zawierać treści, które mogłyby: Zostać użyte przez
Kandydata w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
Naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym związane z ochroną praw autorskich i praw
pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek
ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności. Naruszać dobre obyczaje, posiadać charakter obraźliwy
bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo lub pozy naruszające dobre
obyczaje. Naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa,
normy społeczne lub obyczajowe.
4. Muzyka
Muzyka o wulgarnym języku, treściach nieetycznych, rasistowskich itp. jest niedozwolona.
5.

Strój

Kostium jest sprawą indywidualną zawodnika. Niedozwolone jest jednak wystąpienie: topless, w
bieliźnie erotycznej, w stroju odkrywającym intymne części ciała.
Dozwolone obuwie: baletki, obuwie gimnastyczne, buty taneczne oraz wysokie obcasy. Obuwie nie
może zagrażać publiczności/jury/innym zawodnikom.
Dozwolone akcesoria: rękawiczki, ochraniacze na kolana, kostki. Wszelkie akcesoria
wykorzystywane w choreografii winny być uprzednio zgłoszone a ich montaż/demontaż nie
powinien trwać dłużej niż 3 min. Tatuaże i makijaż są dozwolone, ale nie mogą brudzić sceny, rur
oraz innych uczestników. Wszelkie akcesoria nie powinny utrudniać występu.
Używanie magnezji, dry hands, mighty grip itp. jest dozwolone na ciało zawodnika oraz przyrządy.
Balsamy, olejki do ciała są zabronione.
6. Wizerunek
Kandydat przystępując do Zawodów udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej
czasowo obejmującej możliwość publikacji, powielania i rozpowszechniania za pośrednictwem
serwisów społecznościowych, a także bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku
Kandydata, w związku z przystąpieniem do Zawodów, Pokazu.
7.

Organizator

Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Zawodów i podejmować decyzje we
wszystkich kwestiach związanych z Zawodami. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia

Kandydata prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
§8
Dyskwalifikacja
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za niestosowanie się do regulaminu lub zaleceń
organizatora.
§9
Komisja oceniająca
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zawodów Organizator powoła
trzyosobową komisję sędziowską decydującą o wynikach zawodów.
§ 10
Zasady oceny – kryteria sędziowskie

-

1. Technika
trudność wykonywanych figur i kombinacji (pkt. 1-10)
poprawność wykonywanych figur (pkt. 1-6)
gibkość i elastyczność – stopień rozciągnięcia (pkt. 1-6)

-

2. Przekaz artystyczny:
pomysł na choreografię i jej oryginalność (pkt. 1-4)
interpretacja muzyki (pkt. 1-6)
floorwork, triki wykonywane na podłodze (pkt. 1-4) / w przypadku kategorii Exotic (pkt. 1-6)
kostium, make up, rekwizyty (pkt. 1-4)

-

3. Punkty ujemne i błedy:
poprawianie ubioru i włosów, (pkt. -2)
odsłonięcie intymnych części ciała (pkt. -3)
upadki i potknięcia (pkt. 1-3)

Uczestnicy mają prawo wglądu do kart punktacyjnych po ogłoszeniu wyników zawodów.

§ 11
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW I NAGRODY
Organizator przewiduje wyróżnienia dla uczestników zawodów w każdej kategorii oraz nagrody dla
zwycięzców, które zostaną wręczone publicznie podczas gali finałowej.
Decyzja komisji co do wyboru nagrodzonych uczestników jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Zwycięzcy Zawodów zostaną wyłonieni w trakcie Finału przez Komisję Oceniającą na podstawie
największej liczby zdobytych punktów.
Wyniki Zawodów zostaną ogłoszone dodatkowo na Stronie http://www.dreamteam-lodz.pl/ oraz
na stronie funpage Dream Team Contest w ciągu 7 dni od gali finałowej.

§12
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochonie danych

osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika zawodów jest Dream Team Łódź sp. z o.o. z

siedzibą przy ul. Łąkowej 7a, 90-562 Łódź NIP: 727-28-34-409

2.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
d) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 wniesiono sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu stwierdzenia nadrzędnych
interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
4. Uczestnik zawodów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach sportowych.
6.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu zawodów oraz wzór formularza zgłoszeniowego zostały opublikowane na
stronie
internetowej
pod
adresem:
http://www.dreamteam-lodz.pl
oraz
https://web.facebook.com/events/355928021914973/
2. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi
uczestników zawodów sportowych.
4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.
5. Za prywatne rzeczy uczestników, zniszczone lub zgubione w trakcie trwanie zawodów,
Organizator/Koordynator nie odpowiada.

Formularz zgłoszeniowy Dream Team Contest
Dane osobowe

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Adres email
Nr telefonu

Kategorie
Pole Dance Solo średniozaawansowany
Pole Dance Solo
zaawansowany
Pole Dance Kids
Pole Dance duet
Exotic Dance
Aerial Hoop
Aerial Hoop Kids
Aerial Silks
Aerial Silks Kids
* Należy wpisać X przy wybranej kategorii
*Przy wyborze kategorii Aerial Hoop należy zaznaczyć wysokości zawieszenia koła w trakcie występu
* W Kategorii Aerial Hoop Kids należy wpisać rozmiar wybranego koła

Charakterystyka uczestnika
Staż treningowy
Udział w innych
zawodach/Osiągnięcia
Krótki opis o sobie

* Oświadczam że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin zawodów „Dream Team ContestAmatorskie Mistrzostwa Pole & Aerial Dance” oraz regulamin szkoły tańca i akrobatyki powietrznej
Dream Team Łódź dostępny na stronie szkoły http://www.dreamteam-lodz.pl
** Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną, filmową, radiową i telewizyjną wszystkich
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w mediach.
*** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dream Team Łódź sp. z o.o.
dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochonie danych osobowych
**** Dream Team Łódź nie ponosi odpowiedzialności od nieszczęśliwych wypadków powstałych
podczas zawodów „Dream Team Contest- Amatorskie Mistrzostwa Pole & Aerial Dance”
Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW.

………………………………………………
data, czytelny podpis uczestnika

