
Dolnośląska Dziecięca Liga Taneczna  

RM Dance 2019 
 

 

1. Organizator Turnieju: 

klub: UKS RM Dance SPORT Kiełczów, RM Dance s.c.  

 

2. Termin turnieju: 15.06.2019 r. (sobota) 

3. Miejsce turnieju: 

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia 

Łąka 

 

4. Wymiary parkietu/sceny: 

9mx18m 

 

5. Kierownik turnieju: Magdalena Magiera, Tel. 693674256, magieradance@gmail.com 

 

6. Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 

 A.  Grzegorz Gwiaździński -  Skierniewice   

 B.  Wioleta Borek - Wrocław 

 C.  Weronika Mierzwa - Lubin 

 D.  Karina Nawrot-Sadecka – Zielona Góra 

 E.  Krystian Samulski - Wrocław  

 

 

 Komisja Skrutacyjna 

 1.  Magdalena Magiera 

 

 

7. Uczestnicy turnieju: 

 

Taniec towarzyski FTS wg DZTS 

 
Dzieci najmłodsze do 7 lat:  
Klasa "H" - w kombinacji – WA, S, CCC, Polka.  

 

8-9 lat:  

Klasa "H" - w kombinacji – WA, S, CCC, Polka.  

Klasa "G"- w kombinacji – WA, Q, S, CCC  

Klasa "F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CCC, J.  

 

10-11 lat:  
Klasa "H" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC.  

Klasa "G" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC, J.  

Klasa "F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CH, J.  

 

12-13 lat:  

Klasa "H" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC.  

Klasa "G" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC, J.  



Klasa "F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CCC, J.  

 

14-15 lat:  
Klasa "G" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC, J.  

Klasa "F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CCC, J.  

 

16 lat i starsi:  

Klasa "G+F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CCC, J.  

 

Solistki: 

Pow. 11 lat Klasa "H" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC.  
Klasa "G" - w kombinacji – WA, Q, S, CCC, J.  

Klasa "F" - w kombinacji – WA, WW, Q, S, CCC, J.  

 

 

8.Charakter festiwalu: wojewódzki, ogólnopolski 

9. Wstępny Program (proszę sprawdzić program w pt przed turniejem) 

    BLOK I BLOK II 

  

Do 7 H 8-9 G 

8-9 H 10-11 G 

10-11 H 12-13 G 

12-13 H 14-15 G 

Solistki pow. 11 H 8-9 F 

Solistki G 10-11 F 

Solistki F 12-13 F 

 14-15 F 

 Pow. 15 G+F 

START 10:30 13:00 

Rejestracja 9.00-9.30 11:00-12:00 

Próba 
parkietu 

9:30-10:15 12:00-12:50 

   

   10. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Zgłoszenie uczestnictwa przez bazę FTS do dnia 12 czerwca 2019 roku (środa). 

W turnieju może wziąć udział para, która: 

a) jest zgłoszona do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym, dotyczy par kl. F 

b) posiada licencję zawodnika FTS, dotyczy par kl. F 

c) jest zrzeszona w klubie sportowym dotyczy par kl. G, F lub innym podmiocie działającym 

w strukturach sportowych FTS 

d) posiada książeczkę startową lub inny dokument potwierdz. datę urodzenia, dotyczy par kl. 

G, F 

e) wniesie opłatę startową za udział w turnieju 
 

OPŁATA STARTOWA: 

20PLN/ osoba 

 



BILETY WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI: 

10PLN – ulgowy na cały dzień ( młodzież szkolna za okazaniem legitymacji) 

20PLN – normalny na cały dzień 

DZIECI DO LAT 7 wstęp wolny 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

puchary lub medale i dyplomy dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 

obsługa medyczna 

 

UWAGI 

 

o Obowiązkowe ochraniacze na obuwie z obcasem! 

o Fakt nieprzejścia do dalszej rywalizacji nie upoważnia do zwrotu opłaty startowej. 

o Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w Turnieju. 

o Koszty podróży, hotelu, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają uczestnicy turnieju. 

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na sali 

widowiskowej. 

o Dokonanie zgłoszenia i udział w DDLT RM Dance Cup 2019 jest RÓWNOZNACZNY z 

wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo NIEODPŁATNEJ zgody na rejestrację fotograficzną, 

video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w 

dowolnych mediach. 

o Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych uczestnicy 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów 

związanych z organizacją GAR Dance CUP 2018. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do udziału w turnieju. Listy uczestników zawierające dane w zakresie: imię i 

nazwisko, kategoria taneczna, klub/szkoła tańca ,listy laureatów zawierające dane o 

podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z turniejem mogą 

zostać umieszczone na stronie internetowej Bazy Danych FTS  oraz wykorzystane w celu 

promocji turnieju. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści 

tych danych i ich poprawienia. Rejestracja na stronie internetowej Bazy Danych  FTS  

jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników turnieju oraz na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku 

we wskazanym powyżej zakresie i celu. 

o Trenerzy zawodników występujących na festiwalu są naszymi gośćmi – pod warunkiem 

wcześniejszego zgłoszenia mailem magieradance@gmail.com 

o Zakaz polewania parkietu wodą, olejkiem, posypywania pudrem itp. – w przypadku 

niepodporządkowania się przepisowi uczestnik turnieju będzie obciążony kosztem renowacji 

parkietu. 

o Organizator prosi o niespożywanie picia i jedzenia na hali sportowej.  

o W trakcie Turnieju działać będzie: punkt medyczny, parking (niestrzeżony). 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w 
porozumieniu z Sędzią Głównym. 

Serdecznie zapraszamy 

mailto:magieradance@gmail.com

