REGULAMIN TURNIEJU BREAKDANCE „KONTROLA STYLU”
JULIADA 2017

I. Organizator
1. Organizatorem JULIADY jest Referat ds. Młodzieży i Seniorów Biura MOWIS Urzędu Miasta Krakowa,
Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą przy ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie.
2. Partnerem

tanecznym

i

realizatorem

turnieju

breakdance

organizowanym

w

ramach

JULIADY

jest

Decó - Dawid Dec.
3. Producentem wykonawczym JULIADY jest Biuro Promocji Studio2 z siedzibą przy ul. Pszczelnej 36
w Krakowie.
II.

Cel
1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz zespołów breakdance.

III.

Miejsce, czas
1. Turniej odbędzie się na Placu Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Krakowie (Plac Dworcowy przed Galerią Krakowską).
2. Turniej odbędzie się w dniu 15 lipca 2017 r. od godz. 14.00.
3. Rejestracja i treningi od godz. 12.00.

IV.

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
 dostarczyć w dniu i miejscu turnieju w godzinach 12.30-13.30 (organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia
czasu zgłoszeń).

V. Kategorie
Turniej będzie rozgrywany w kategorii:
 2 vs 2 / limit 32 zespoły
 solo kids do 15 roku życia (2002 i młodsi)/ limit 32 zawodników
VI. 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 14.00 – do
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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.
VII. Nagrody
1. Nagroda dla zwycięzcy kategorii 2 vs 2 wynosi 1500 zł.
2. Nagroda za drugie miejsce kategorii 2 vs 2 wynosi 750 zł.
3. Nagroda za trzecie miejsce kategorii 2 vs 2 wynosi 300 zł.
4. Nagroda dla zwycięzcy kategorii solo kids wynosi 500 zł.
5. Nagroda za drugie miejsce kategorii solo kids wynosi 300 zł.
6. Nagroda za trzecie miejsce kategorii solo kids wynosi 150 zł.
7. Obowiązuje pokwitowanie odbioru nagrody.
VIII. 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.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez organizatorów tylko zgodnie z potrzebami organizacji
turnieju i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

5.

W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

6.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

7.

Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.

8.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

9.

Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.

Organizator zastrzega

sobie prawo

do

nieodpłatnego

wykorzystywania

materiałów audiowizualnych

zrealizowanych podczas JULIADY, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
11.

Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna, paszport lub
dowód osobisty) w celu weryfikacji.

12.

Producent zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze JULIADY przy recepcji głównej Centrum Rozwoju Com-Com
Zone Kraków Nowa Huta lub pod numerem telefonu informacyjnego JULIADY 574 993 106 w godzinach pracy
biura tj.:


pn.-pt. w godz. 12.00-18.00



sob.-niedz. w godz. 9.00-15.00.
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