REGULAMIN TURNIEJU BREAKDANCE
JULIADA 2018
I. Miejsce, czas
1. Turniej odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie
2. Turniej odbędzie się w dniu 14 lipca 2018 r. od godz. 12.00
3. Rejestracja i treningi od godz. 9.30
II. Zgłoszenia
1. W turnieju mogą wziąć udział wszystkie grupy amatorskie, a także członkowie
klubów i stowarzyszeń.
2. Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie internetowej www.juliada.org.pl
3. Wypełnioną i podpisana kartę zgłoszeniową należy
•
przesłać skan zgłoszenia w wersji elektronicznej do 12 lipca 2018 r. na adres
e-mail: juliada@siemacha.org.pl
•
oryginał dostarczyć do recepcji turnieju, która znajdować się będzie w strefie
Festiwalu JULIADY na Rynku Głównym w dniu 14.07.2018
III. Kategorie
Turniej będzie rozgrywany w kategorii:
•
2 vs 2 / limit 32 zespoły
•
solo kids do 15 roku życia (2003 i młodsi)/ limit 32 zawodników
IV. Zasady turnieju
1. W kategorii 2 vs 2 dopuszczalny jest udział jednej osoby, która traktowana
będzie, jako duet.
2. W grupie uczestniczącej w zawodach mogą być maksymalnie 2 osoby.
3. Poszczególny tancerz może występować wyłącznie w jednym zespole.
4. Pary turniejowe będą dobierane na podstawie losowania.
5. Turniej zespołowy będzie rozgrywany na zasadzie bitew w systemie
pucharowym - słabszy odpada, wygrany przechodzi dalej. Czas trwania każdej
bitwy wynosi do 10 minut, natomiast w finale do 15 minut.
6. Turniej solowy będzie rozgrywany na zasadach "seven2smoke" lub systemem
pucharowym w przypadku dużej ilości zgłoszeń.
7. Bitwy oceniać będzie 3 sędziów wybranych przez Organizatorów.
8. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne.
9. Wszystkie zespoły muszą być do dyspozycji organizatorów, w miejscu
rozgrywania turnieju, od godziny 10.00 – do zakończenia turnieju, zgodnie ze
szczegółowym programem turnieju, który zostanie przygotowany w oparciu o
ostateczną liczbę zgłoszonych zespołów i zawodników
10. O zakwalifikowaniu się do zawodów decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość powiększenia limitów w kategoriach.

V. Nagrody
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe
2. Nagrody będą przyznawane za pierwsze trzy miejsca:
• Nagroda dla zwycięzcy kategorii 2 vs 2
• Nagroda za drugie miejsce kategorii 2 vs 2
• Nagroda za trzecie miejsce kategorii 2 vs 2
• Nagroda dla zwycięzcy kategorii solo kids
• Nagroda za drugie miejsce kategorii solo kids
• Nagroda za trzecie miejsce kategorii solo kids
3. Obowiązuje pokwitowanie odbioru nagrody
VI.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem wszelkich przekazywanych w ramach imprezy sportoworekreacyjnej Juliada 2018 danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą
w Krakowie, ul. Długa 42, 31-146 Kraków.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko uczestnika, celem zapewnienia jego udziału w wydarzeniu, ochrony i
bezpieczeństwa imprezy,
b) dane adresowe i kontaktowe uczestnika, celem zapewnienia prawidłowej
komunikacji i wymiany informacji dotyczących wydarzenia,
c) wizerunek uczestnika oraz widza – w zakresie utrwalania i zamieszczania na
portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatora imprezy – w celach
promocyjnych.
3. Przetwarzanie wyżej wskazanych danych następuje w oparciu o zgodę osoby, której
dane dotyczą, w ramach realizowania prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, w oparciu o art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) oraz w oparciu o art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1999 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83; dalej: Prawo
autorskie).
4. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe zaufanym podmiotom,
z którymi współpracuje w ramach organizacji wydarzenia, w szczególności np. fotograf,
firma ochroniarska.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłoszenia wniosku o wgląd w swoje dane,
usunięcie i sprostowanie ich, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienia do innego
podmiotu. Przysługuje jej również prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
6. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami
obowiązującymi, w tym z RODO.
7. Zaakceptowanie regulaminu przez udział w wydarzeniu, jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym
powyżej. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wycofać wyrażoną
zgodę.

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy w
zależności od jej przebiegu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po
wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści
Regulaminu turnieju breakdance.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania
turnieju bez podania przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
9. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości
(legitymacja szkolna, paszport lub dowód osobisty) w celu weryfikacji.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Juliady
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
+48 661 011 023
Telefon jest aktywny od 20 czerwca do 20 lipca 2018. w godzinach pracy biura
Juliady tj.:
pn.-pt. w godz. 10.00-17.00

