
 

REGULAMIN BITWY BREAK DANCE 

„SĄDECKI BEAT” 

 
 

ORGANIZATOR 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 
CELE KONKURSU 

• promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, 

• popularyzację tańca jako formy wyrazu artystycznego, 

• wyłonienie najlepszych tancerzy solowych breakdance. 

 
TERMIN I MIEJSCE 

Bitwa Break Dance odbędzie się 1 października 2022 roku o godz. 10.00 na sądeckim rynku. 

 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Turniej adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6. roku życia. W turnieju mogą wziąć 

udział członkowie klubów oraz amatorskich grup tanecznych. 

2. Turniej będzie rozgrywany w kategorii solowej w czterech kategoriach wiekowych: 

• maluchy (do 8 lat); 

• juniorzy (8-12 lat); 

• kadeci (12-15 lat); 

• seniorzy (powyżej 15 lat). 

3. Turniej będzie rozgrywany na zasadzie bitew w systemie pucharowym – słabszy odpada, 

wygrany przechodzi dalej. Czas trwania każdej bitwy wynosi do 2 minut, w finale do 5 minut. 

4. Pary turniejowe oraz kolejność bitew będą ustalane na podstawie losowania. 

5. Uczestnicy tańczą do muzyki wybranej przez Organizatora. 

6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i obsługę techniczną zawodów. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA. 

8. Zapisy w dniu turnieju od 9:30-10:00. 

 
OCENA JURY 

1. Komisja oceniająca w swojej ocenie bierze pod uwagę poczucie rytmu, technikę, płynność, 

czystość oraz trudność wykonywanych ruchów, figur, wykorzystanie elementów akrobatycznych, 

oryginalność, ogólny wyraz artystyczny. 

2. Werdykt jurorów jest ostateczny. 

3. Organizator zapewnia pamiątkowe medale dla uczestników. 

4. Dla laureatów turnieju przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
  



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje lub inne ubytki na zdrowiu powstałe 

w wyniku wykonywania ewolucji tanecznych. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów. 

5. Uczestnicy turnieju zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich prac 

i danych w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie przez organizatora 

w celach promocyjnych. 

6. Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie 

danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia. 

7. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

8. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
Koordynator turnieju: 

Sławomir Dobosz 

s.dobosz@palacmlodziezy.pl 
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