
Regulamin Turnieju Tańca 
" Puchar Polski w Tańcach Par - Debiuty" 

 
 
1. Data Turnieju: 20.05.2017r. (sobota). 
2. Miejsce Turnieju: Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury 
 w Stalowej Woli , ul. 1 Sierpnia 9  37-450 Stalowa Wola 
3. Turniej rozegrany zostanie wg wewnętrznego regulaminu KT LaVolta 
uzgodnionego z trenerami uczestników. 
4. Turniej odbędzie się w następujących kategoriach: 
  SOLO ( salsa shines )   
  DUETY / PARY  (salsa, merengue, bachata) 
• Do 7 lat  
• Do 11 lat  
• 12-15 lat 
• pow. 16  
 
Turniej "Debiuty " dotyczy  tylko  kategorii  : SOLO I DUETY / PARY  
Wszyscy tancerze tańczą tylko i wyłącznie wspólne prezentacje do muzyki 
organizatora ( nie ma poszczególnych solowych prezentacji w finale do 
własnej muzyki ). 
Wyłoniony zostanie Finał A i Finał B . 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy . 
Opłata startowa 20 zł od osoby, za każdą konkurencję . 
 
Program szczegółowy  podamy po wstępnym określeniu przez trenerów ilości 
uczestników . 
5. Organizator nie sprawuje opieki nad nieletnimi uczestnikami imprezy - 
opieka powinna być zapewniona przez opiekunów prawnych lub pełnoletnie 
upoważnione osoby. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące . 
 
6. Stroje: taneczne, jak w konkurencjach regulaminowych  lub można tańczyć 
w normalnych (nie tanecznych) strojach i obuwiu, bez obuwia , warunkiem 
podstawowym jest schludny wygląd tancerzy. 
UWAGA!  
Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub 
tańczenia bez obuwia) -dozwolone jest używanie „szpilek” z ochronkami 
kauczukowymi lub plastikowymi. Niedozwolone jest używanie innego rodzaju 
obuwia, które może zniszczyć / zarysować podłoże. 
 



7.Warunki uczestnictwa: 
• Zgłoszenie  w formie elektronicznej wg załączonego wzoru do dnia  
10.05.2017 r.  na adres mailowy: klublavolta@gmail.com oraz 
m.gawron@pft.org.pl z dopiskiem "Debiuty"  
• Dokonanie  opłaty startowej  w terminie do dnia 10.05.2017r. w wysokości : 
solo - 20,00 , 
duety/ pary - 40,00 
 na konto : 

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 
ul. 1 Sierpnia 9 

37-450 Stalowa Wola 
NIP: 865-15-27-646 
Regon: 830005118 

Nr konta: 95 9430 0006 0024 3410 2000 0001 
Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 

 
osobno za każdą prezentację, z opisem za co wniesiono opłatę (nazwa zespołu - opłata 
startowa za....z dopiskiem " Debiuty ") 
 
• Bilety wstępu dla widzów 20 zł (dzieci do 7 lat – wstęp wolny). 
 
8.Organizator zapewnia: 
• Parkiet do tańca o wymiarach: 9x10metrów, podłoga baletowa . 
• Medale dla wszystkich uczestników (w rundach eliminacyjnych zostanie 
wyłoniony finał A i finał B). 
• Dyplomy  dla wszystkich uczestników turnieju   
• Obsługę medyczną podczas trwania turnieju. 
• Bufet. 
Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za 
rzeczy pozostawione na terenie obiektu. Przebieralnie są ogólnodostępne, 
nie są zamykane ani dozorowane, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy 
Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
publikowanie i wykorzystanie zdjęć dla celów informacyjnych  i 
promocyjnych przez organizatorów turnieju. 
 

Zapraszamy do Stalowej Woli ! Życzymy powodzenia ! 
Organizatorzy! 

 

 
 


