
WIOSENNY TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO 

„MOVE 4LIFE”
Serduszko dla Jasia

Organizator: OSiR Dance Studio Tarnowo Podgórne, Studio Tańca DBST
Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
Partnerzy: Fundacja „Nigdy Nie Jest Za Późno”,Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, Sołectwo
Przeźmierowo, Sołectwo Wysogotowo, Szkoła Piłkarska Victoria Wysogotowo
Termin: ( sobota ) 21 marca 2020r.
Miejsce: Hala Sportowa OSiR, Przeźmierowo ul. Kościelna 46/48

Cel imprezy: 
• popularyzacja tańca, jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci, młodzieży i 

dorosłych,
• konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy oraz zespołów tanecznych,
• krzewienie zasad współzawodnictwa i rywalizacji,
• wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach,
• integracja uczestników,
• zbiórka pieniędzy na terapię dla Jasia

Komisja sędziowska: w skład komisji sędziowskiej wchodzi trzech sędziów.
Nagrody: dyplomy dla wszystkich uczestników, pamiątkowy medal dla każdego uczestnika. 

           KONKURENCJE:

Street (hip hop)– solo, duety (muzyka organizatora), *mini formacje, **formacje (muzyka 
własna) 
Modern, Jazz, Contemporary  – solo, duety, mini formacje, formacje (muzyka własna)
Improwizacja taneczna -solo (styl Art)- (muzyka organizatora)-bez podziału na poziomy
Inne Formy (np. disco dance, acrodance, latin….) solo,duety, mini formacje, formacje 
(muzyka własna) 
Batelki Street 1vs 1 (bez podziału na poziomy)
Batelki Art (contemporary)-1vs 1 (bez podziału na poziomy)
(Naprzemienne solowe występy zawodników trwające 30 sekund w jednej rundzie.
Jedna bitwa składa się z dwóch rund i wyłania zwycięzcę wg systemu pucharowego)

* mini formacja (3-7 osób)
**  formacja (od 8 osób)

POZIOMY ZAAWANSOWANIA: 
(przy zgłoszeniu proszę podać jeden z poziomów: A/B/C)

 A- początkujący
 B - średnio-zaawansowany
 C – zaawansowany

Kategorie wiekowe:
w Batelkach :
-do 12 lat
-powyżej 13 lat



W pozostałych konkurencjach:
- do 8 lat,
- 9 – 11,
- 12 – 15,

              - powyżej 16
- powyżej 30

O przynależności do danej kategorii wiekowej  decyduje rok urodzenia najstarszego uczestnika 
Czas trwania prezentacji:

- solo, duety →ok. 1 min
- małe grupy → od 2 – 2:30 min,
- formacje → od 2:30 – 3:30min

            Warunki uczestnictwa:
    Dokonanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 marca 2020
    Zgłoszenia proszę realizować poprzez aplikację na stronie:
 https://turniej.dbst.pl
W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o załączenie  pliku mp3 
podczas zgłoszenia. 
    Dla bezpieczeństwa prosimy także o zabranie muzyki na pendrive w pliku mp3.
    Opłata startowa wynosi:
 30zł (startujący w jednej konkurencji),
 40zł (startujący w dwóch lub więcej konkurencjach)

Konto Bankowe: 
DBST  
ING Bank Śląski 60 1050 1520 1000 0091 2147 6130
 (z dopiskiem Move 4Life+ nazwa zespołu )

Informacje dodatkowe:

1 Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 
2 Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające. 
3 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Turnieju. 
4 Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego lub tańczenia bez obuwia. 
5 Podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
6 Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów 
jest Studio Tańca DBST Beata Dudek.
7 Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją turnieju Move4Life. 
8 Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawodów.
9 Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem na zawsze i 
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną oraz video i telewizyjną wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację, emisję w dowolnych mediach i przez organizatorów,
a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju. 
10 Wstęp na turniej jest nieodpłatny. Będzie organizowana zbiórka pieniędzy na pilną terapię dla 
Jasia https://www.siepomaga.pl/jasiek , zachęcamy do dobrowolnej wrzutki do puszek.

Wszelkie pytania dotyczące turnieju proszę zgłaszać mailowo: b.dudek@dbst.pl 
lub tel. 665 121 302
Szczegółowy plan oraz informacja o imprezach towarzyszących będzie zamieszczona
9 marca na fb: OSIR DANCE STUDIO TARNOWO PODGÓRNE oraz na stronie dbst.pl

Serdecznie Zapraszamy !

https://www.siepomaga.pl/jasiek
mailto:b.dudek@dbst.pl

