FALE LOKI KOKI DANCE FESTIVAL

Mistrzostwa Polski WADF Jazz Dance Improvisation
Mistrzostwa Polski WADF Contemporary Ballet Improvisation

Euro Cup World Artistic Dance Federation

Organizatorzy:
Studio Tańca Bailamos Robert i Karolina Linowscy Bydgoszcz
Uczniowski Klub Sportowy Bailamos Bydgoszcz
Współorganizatorzy:
Fale Loki Koki
World Artistic Dance Federation
Termin i miejsce:
5-6 czerwca 2021
Hala Immobile Łuczniczka, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz lub online platforma zoom
Kierownik turnieju:
Karolina Linowska 505 039 679, studio@bailamos.pl
Konkurencje taneczne z podziałem wiekowym:
Przedszkolaki
( wszystkie formy tańca )

Zespoły

Mini Kids 3 – 5 lat
Mini Kids 6 – 7 lat

Czas trwania muzyki
do 3 minut

Solo

Mini Kids
Juveniles 1
Juveniles 2
Juniors 1
Juniors 2
Youth& Adults
Masters

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Solo

Mini Kids
Juveniles 1
Juveniles 2
Juniors 1
Juniors 2
Youth& Adults
Masters

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Small teams
Large teams
Showcases
Supershowcases

Mini Kids
Juveniles
Juniors
Youth& Adults
Masters Open

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

5 czerwca

Jazz Dance Improvisation
( muzyka organizatora )
Mistrzostwa Polski WADF
5 czerwca

Contemporary Improvisation
( muzyka organizatora )
Mistrzostwa Polski WADF
5 czerwca

Stage Dance
( jazz, modern, ballet, contemporary)
5 czerwca

Small teams
Large teams
Showcases
Supershowcases

Mini Kids
Juveniles
Juniors
Youth& Adults Open
Masters Open

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Urban Pop Dance
6 czerwca

Solo
Duos
Small teams
Large teams
Showcases
Supershowcases

Mini Kids
Juveniles
Juniors
Youth& Adults Open
Masters Open

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Urban Street Dance

Solo
Duos
Small teams
Large teams
Showcases
Supershowcases

Mini Kids
Juveniles
Juniors
Youth& Adults Open
Masters Open

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Urban Pop Dance Fusion Show i Small teams
Large teams
Urban Street Dance Fusion Show
Showcases
Supershowcases
6 czerwca

Mini Kids
Juveniles
Juniors
Youth& Adults Open
Masters Open

Poziomy
Bronze
Silver
Gold

Poziomy

Kategorie wiekowe

Sędziowie mogą zdecydować o zmianie
startu tancerza do wyższego poziomu.

Mini Kids 1 (3-5 lat)
Mini Kids 2 (6-7 lat)
Juveniles 1 (8-9 lat )
Juveniles 2 (10-11 lat)
Juveniles (8-11 lat )
Juniors 1 (12-13 lat)
Juniors 2
(14 -15 lat)
Juniors (12-15 lat)
Youth& Adults (16-34 lat)
Masters powyżej 35 lat)

Ilość tancerzy w danej
kategorii
Small teams 4-8 osób

Artistic Dance Show Competitions
6 czerwca

6 czerwca

Czas prezentacji –
muzyka własna
Bronze – pierwszy start w turnieju, staż Small & Large
do roku
teams 2:30 –
Silver – staż do dwóch lat
3min.
Gold – staż powyżej dwóch lat
Open – tancerze na wszystkich Showcases 3:30 –
poziomach
4:00

Large teams 9-16 osób
Showcases 17-30 osób
Supershowcases
powyżej 31 osób

O przynależności solisty
decyduje data urodzenia,
duetu
rok
urodzenia
starszego tancerza.
W formacjach dopuszcza
się 25% starszych tancerzy.
JEST MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W FESTIWALU W FORMIE ONLINE (PLATFORMA ZOOM, połączenie na żywo)
ALE TYLKO I WYŁĄCZNIE FORMACJE !!!! WÓWCZAS ZGŁOSZENIA TEŻ PRZEZ danceit.pl z dopiskiem przy nazwie formacji
ZOOM

Zasady uczestnictwa:
• Przesłanie zgłoszenia do 20 maja 2021r. poprzez stronę danceit.pl
• Rejestracja ruszy 12 maja 2021r.

•
•
•

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Zastrzegamy możliwość nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń
Turniej rozgrywany jest wg przepisów WADF dla wszystkich tancerzy bez względu na
przynależność federacyjną i nie jest wymagana żadna licencja zawodnika – tancerza (wadf.pl)
• Solo rozgrywane do muzyki organizatora, pozostałe prezentacje do własnej
• Wniesienie opłaty startowej w wysokości:
1 start – 40 zł
2 starty – 80 zł
3 starty – 120 zł
4 starty – 160 zł
5 startów – 200 zł
Od 6-9 startów 240 zł
Od 10 startów i więcej 280 zł
• Dopuszczalne jest aby ten sam zawodnik, zespół startował w kilku kategoriach tanecznych
• Opłatę startową z dokładnym opisem proszę wpłacać na konto do 20 maja:
Studio Tańca Bailamos ul. Konopnickiej 28 Bydgoszcz 81 1050 1139 1000 0090 7187 1264
( po przesłaniu danych wystawiamy fakturę vat)
Informacje:
•

Po zamknięciu list startowych ogłoszony zostanie szczegółowy program.

•

Na teren wydarzenia zostaną wpuszczeni tylko tancerze i osoby z ważną akredytacją.

•

Festiwal będzie transmitowany na żywo w internecie.

•

Każdy uczestnik w wieku szkolnym powinien posiadać legitymację szkolną.

•

Koszty ubezpieczenia pokrywa uczestnik.

•

Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami i
przestrzegać ogólnych przepisów BHP i PPOŻ. oraz procedur reżimu sanitarnego.

•

Opiekun zespołu ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszonych startów
oraz prawo do zmiany ilości prezentowanych tańców.

•

Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy
pozostawione w szatni i hali.

•

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź instytucji delegującej.

•

Organizator w trakcie trwania turnieju zapewnia profesjonalne nagłośnienie, parkiet o wymiarach 20m x
15m i opiekę medyczną.

•

Obowiązuje zakaz używania elementów scenografii, rekwizytów czy kostiumów, które mogłyby trwale
uszkodzić, zabrudzić parkiet.

•

Obowiązuje zakaz rozsypywania, rozlewania i rozrzucania jakichkolwiek substancji i drobnych
elementów a wszystkie rekwizyty, elementy scenografii i kostiumów wniesione przez tancerzy na scenę
muszą być z niej uprzątnięte w ciągu 30 sekund od zakończenia prezentacji.

•

Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Organizacyjny turnieju.

•

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem i procedurami obowiązującymi w czasie stanu
zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce. Od rozwoju sytuacji epidemicznej zależy, czy turniej
odbędzie się z udziałem publiczności. Informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

•

Po przybyciu na teren festiwalu przedstawiciel klubu ma obowiązek zgłoszenia się do rejestracji i
złożenia kompletu oświadczeń covid -19 w imieniu wszystkich uczestników , instruktorów i opiekunów.

•

Dokonanie zgłoszenia i udział w festiwalu w dniach 5 czerwca 2021 jest równoznaczne z wyrażeniem
nieodpłatnej zgody na rejestracje fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich
wykorzystanie, publikacje i emisje w dowolnych mediach przez organizatorów, wykorzystanie danych
osobowych (imię i nazwisko )i wizerunku uczestników w materiałach festiwalowych (listy startowe, listy
laureatów etc.), udział w nagraniu festiwalu transmitowanym na żywo za pośrednictwem internetu .

•

Zgłoszenie na festiwal oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz regulaminu
covid -19.

Nagrody:

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział
• Laureaci otrzymają dyplom i medal
Komisja sędziowska

• Tancerzy oceniają sędziowie z licencją WADF i zgodnie z przepisami WADF.
• Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne , w sprawach spornych głos decydujący ma przewodniczący komisji.
Dane osobowe :
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji festiwalu Fale Loki Koki Dance Festival jest Studio
Tańca Bailamos ul. M. Konopnickiej 28 w Bydgoszczy.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i będą one przetwarzane na potrzeby realizacji Festiwalu.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji festiwali - (art. 6 ust. 1
lit. C) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
obowiązujące od dnia 25.05.2018. (dalej jako „RODO”)
4. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Festiwalu oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń , a także
okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujacych przepisów oraz w celach archiwalnych - wyniki rywalizacji.
5. W celu przygotowań oraz realizacji Festiwalu Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej.
6. Osobom , które podały swoje dane przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub
sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania , jeżeli są to dane,
które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów - art.6 ust. 1 lit. C rozporządzenia RODO.
7. W przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem ,
osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

