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Regulamin Zawodów Online 

REGULAMIN
I TURNIEJU TANECZNEGO „NEW ART VIBES” ONLINE CONTEST 

13-14 CZERWCA 2020
o Puchar Wójta Gminy Giżycko

1. ORGANIZATOR
Akademia Tańca New Art, Piękna Góra 7,  11-500 Giżycko

2. MIEJSCE
Konkurs przeprowadzany online za pośrednictwem relacji na żywo przez aplikację ZOOM, oraz
Facebook.

3. TERMIN
Konkurs będzie rozgrywany w dniach od 13-14 czerwca 2020. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany terminu, z przyczyn niezależnych od organizatora oraz do skrócenia rozgrywek do jednego
dnia z powodu mniejszej liczby zgłoszeń.́

4. CELE KONKURSU

1. Integracja środowiska tanecznego z całej Polski
2. Popularyzacja i propagowanie tańca, jako formy rozwoju sportowego i artystycznego
3. Rozwój wrażliwości artystycznej u tancerzy
4. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
5. Zachęcenie do pracy w nietypowych warunkach i przestrzeni domowej spowodowane obecną

sytuacją.
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5. UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do tancerzy (solistów) z całej Polski.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Do dnia 08.06.2020 każdy uczestnik konkursu „NEW ART VIBES” Online Contest przesyła swój filmik 
nagrany w domu. Niedozwolone jest używanie rzeczy zmieniających właściwości podłoża (trampoliny, 
materace, itp.) Nagranie można wykonać w dowolnej lokalizacji o ile jest ona bezpieczna.     
Nie dopuszczalne są nagrania z zawodów czy występów publicznych.  

Nagrany film konkursowy, musi by ćwykonany z jednego ujęcia, bez cię ći montażu. Sylwetka 
tancerza przez cały czas musi być widoczna i dobrze oświetlona. Filmik musi być nagrany w poziomie. 

Film należy przesłać za pomocą Wetransfer.com  , a link do pobrania filmiku wkleić do   formularza 
zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.taniec-
mazury.pl/contest . Filmy będą odtwarzane na żywo przez aplikacje ZOOM.us/Facebook. Link do 
transmisji online będzie przesłany do uczestników drogą elektroniczną.  

Sędziowie oceniają̨ występy uczestników w trakcie relacji na żywo. W razie problemów z łączem 

internetowym, sędziowie otrzymają linki do filmików w poszczególnych kategoriach. 

Punktacja zliczana jest po zakończeniu relacji a wyniki zostaną̨ podane w kolejnej relacji na żywo za 

pośrednictwem aplikacji zoom.   

Punktacja zostanie opublikowana na Facebooku, po rozegranych zawodach. 

7. NAGRODY I DYPLOMY
Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną̨ przesłane dyplomy drogą mailową, a laureatom 1,2 i 3 
miejsca dodatkowo medale (Pocztą Polską lub kurierem) na adres domowy. Medale zostaną̨ wysłane 
w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.

Nagroda specjalna Grand Prix o wartości 1000 zł zostanie przyznana uczestnikowi wybranemu przez 
komisję sędziowską. 

8. KATEGORIE WIEKOWE I TECHNIKI TAŃCA
Kategorie wiekowe:
- dzieci do 8 lat (roczniki 2012 i młodsze)
- dzieci starsze od 9 do 11 lat (roczniki 2011, 2010, 2009)
- juniorzy od 12 do 15 lat (roczniki 2008, 2007, 2006, 2005)
- dorośli od 16 lat (roczniki 2004 i starsze)
O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik uczestnika a nie dokładna data
urodzenia.

Techniki tańca: 
- JAZZ (muzyka własna)
- CONTEMPORARY BALLET (muzyka własna)
- IMPROWIZACJA - oparta na dowolnej technice tańca lub łączeniu kilku technik tańca, taniec
improwizowany do muzyki organizatora.

9. CZAS PREZENTACJI (NAGRANIE VIDEO) Występ 
solo o długości od 1 min 30 sek. do 2 min. 30 sek.
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10. WARUNKI ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia dokonuje się̨ poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.taniec-
mazury.pl/contest. Poprawnie wypełniona karta, potwierdzenie zapłaty i przesłany filmik przyjmowane 
są do dnia 8 czerwca 2020. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia 
zgłoszenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń́, możliwość́ zgłoszenia się̨ w danej kategorii tanecznej 
i wiekowej może zostać́ ograniczona i zamknięta wcześniej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz 
uiszczenie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2020 (liczy się̨ data 

zaksięgowania środków na koncie organizatora).  

11. OPŁATA STARTOWA
Opłata za udział w konkursie „NEW ART VIBES” Online Contest 2020 wynosi 30 zł od osoby
za pierwszą prezentację oraz 20 zł za każdą kolejną.

Opłatę̨ startową należy uiścić wyłącznie przelewem na konto organizatora: 

Gwarek Mazury Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko 
PKO BP 27 1020 4753 0000 0602 0041 9564 

Z tytułem „NEW ART VIBES  + imię̨ i nazwisko uczestnika” 

W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju opłata startowa nie jest zwracana. Osoby chcące 
otrzymać́ fakturę̨ za opłatę̨ startową zobowiązane są̨ ten fakt zgłosić́ mailowo na adres: 
kontakt@taniec-mazury.pl przesyłając dane do faktury.   

12. KRYTERIA OCENIANIA

o •  walory opracowania choreograficznego

o •  poziom techniczny prezentacji

o •  zgodność́ choreografii z techniką taneczną

o •  dobór muzyki

o •  wyraz artystyczny

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska
uczestnika w mediach społecznościowych, Akademii Tańca New Art oraz podczas relacji na żywo
przez aplikację ZOOM.u/Facebook tj., dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu
tanecznego „NEW ART VIBES” Online Contest – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

• Zgłaszając swój udział w Konkursie „NEW ART VIBES” Online Contest uczestnik akceptuje

fakt że, jego wizerunek będzie utrwalony przez Akademia Tańca New Art przy pomocy
urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, a przesłany film konkursowy zostanie wyświetlony
publicznie przez aplikację ZOOM.us oraz transmisje na żywo na Facebooku.

• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają̨ organizatorzy wraz z przewodniczącym

jury.
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