Regulamin
WIELKA BITWA KALISKA 2019

ORGANIZATOR:
Fundacja Pomaganie Jest Trendy (prezes@pomaganiejesttrendy.com.pl)
WSPÓŁORGANIZATOR:
Fundacja Bread Of Life (tomek@breadoflife.pl)
Miasto Kalisz
WSPARCIE :
FABRYKA TAŃCA RÓŻAŃSCY
SIERASZEWSKI DANCE STUDIO
PATRONAT:
Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski
Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek
TERMIN:
15 czerwca 2019
MIEJSCE:
Główny Rynek w Kaliszu
CELE:
 pobicie Rekordu Polski w ilości tańczących osób taniec hip hop jednocześnie
 wyłonienie zwycięzcy ogólnopolskiego turnieju tańca hip hop „Wielka Bitwa
Kaliska”
 zbiórka funduszu na rzecz podopiecznych fundacji Bread of Life
 popularyzacja amatorskich zespołów tanecznych, konfrontacja umiejętności
tanecznych i dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń i pomysłów w
zakresie pracy z zespołami.
TURNIEJ ZOSTAŁ PODZIELONY NA:
CZEŚĆ PIERWSZA – BITWY 1vs1 – O PUCHAR „Champion by Calisia”
KATEGORIE:
- BREAKDANCE (B-boy’s / b-girl’s) 1vs1
- HIP HOP 1vs1
( konkurencja skierowana dla młodzieży i dorosłych od 14 lat, prezentacje wspólne –
czas 1 min – półfinał i finał – bitwy 1vs1 – muzyka organizatora)

NAGRODY: I, II, III miejsca w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Champion by Calisia
– puchary oraz nagrody finansowe.
CZĘŚĆ DRUGA: FORMACJE I MINI FORMACJE – O PUCHAR „BABU”
KATEGORIA : HIP HOP (z dozwolonym stosowaniem technik
house, dancehall, loking oraz b-boying, ale nie w stopniu dominującym)

poping,

KATEGORIE WIEKOWE:
do 11 lat
12-15 lat
pow. 15lat
+ 30 lat
mini formacje 3-7 osób – prezentacje do muzyki własnej czas do 2min.
formacje od 8-24 osób – prezentacje do muzyki własnej czas do 3 min.
NAGRODY : Dla finalistów za zajęcie I, II, III miejsca, wyróżnienia ,puchary i
dyplomy,nagrody niespodzianki. GRAND PRX – Puchar Babu dla najlepszego
zespołu zawodów.
TURNIEJ OCENIAĆ BĘDZIE JURY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA.
KRYTERIA OCENY:
• choreografia i technika tańca;
• estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki;
• ogólny wyraz artystyczny;
• muzykalność tancerzy
DODATKOWE ATRAKCJE
 nauka tańca hip hop dla dzieci
 PREZENTACJA SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO
 Zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych fundacji Bread of Life
 Sprzedaż zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków dla dzieci z Duszkiem
Babu – zyski przekazane będą na wsparcie Zoi i Mai
 Test i premiera elektrycznego auta w Kaliszu
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

2.
3.

Zgłoszenia należy przesyłać do 01.06.2019 r. wraz z potwierdzeniem przelewu
pocztą: Fundacja Pomaganie Jest Trendy, Ul. Godebskiego 2d, 62-800 Kalisz
lub e-mailem prezes@pomaganiejesttrendy.com.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania opłat startowych osobom,
które zrezygnują z uczestnictwa w Turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanej korespondecji

Opłatę akredytacyjną w wysokości 50 zł od zgłaszanej grupy oraz 10 zł
solista należy uiścić wraz z wysłaniem zgłoszenia na konto fundacji Pomaganie
Jest Trendy z dopiskiem „Cegiełka – Wielka Bitwa Kaliska : nazwa
zgłaszającego” :
Fundacja Pomaganie Jest Trendy, Ul. Godebskiego 2d, 62-800 Kalisz
Santander BANK : 12 1090 1160 0000 0001 3581 4430
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
imprezy lub w garderobach
Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie lub spornych decyduje
Organizator .
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt programu.
Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy
Zgłaszający odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż, a
także dyscypliny przez osoby przez siebie zgłaszane.
Osoby biorące udział w imprezie (zarówno uczestnicy jak i publiczność) wraz
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Współorganizatorów
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb organizacji, a
także wyrażają zgodę na rejestrowanie i upublicznienie swoich wizerunków
na fotografiach i video rejestrowanych przez Organizatora oraz przez
akredytowane media i sponsorów.
Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego
przystosowanym .
Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub
zabrudzić parkiet.
Organizator nie pobiera akredytacji foto/video – impreza ma charakter
charytatywny zachęcamy do zakupu cegiełek Fundacji Pomaganie Jest
Trendy oraz fundacji Bread Of Life, a także udział w licytacjach.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie – łączenia
kategorii w poszczególnych konkurencjach oraz zmiany ramowego programu
w przypadku małej frekwencji i do zamknięcia list startowych w przypadku
zbyt dużej ilości zgłoszeń.
POSIŁKI I NAPOJE:
1. Organizator zapewnia wszystkim uczestników napoje gazowane. Napoje
ciepłe oraz posiłki serwowane są w restauracji Anabelle w Kaliszu, ale ich
koszt ponosi się we własnym zakresie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator

2. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania
zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany
do posiadania wymaganej liczby opiekunów.
3. Zgłoszenie się na Turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz
wyrażenie na zawsze i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację
fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,
publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także
wykorzystanie danych osobowych w materiałach z Turnieju.
4. W trakcie imprezy nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie
bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub
całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących
wieku. Zawody są rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu
naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap
zawodów.
Każdy
uczestnik
powinien
dysponować
dokumentem
potwierdzającym tożsamość i wiek (np. legitymacja szkolna lub dowód
tymczasowy)
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas
realizacji zawodów jest Fundacja Pomaganie Jest Trendy.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zawodów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i konieczne dla wzięcia udziału w
zawodach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich
niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (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
25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania
zawodów oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także okres
dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących
przepisów.
4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć
przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie
obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej lub fundatorom nagród w
celu realizacji prawa do przekazania nagrody.
5. Osobom, które podali swoje dane osobowe 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).
6. 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.

7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych
osobowych mogą być kierowane przez uprawnioną osobę pod adres e-mail:
prezes@pomaganiejesttrendy.com.pl

ORGANIZATOR:
Fundacja Pomaganie Jest Trendy
www.pomaganiejesttrendy.com.pl
prezes@pomaganiejesttrendy.com.pl

