



                                SPORTOWY KLUB TANECZNY 3 DANCE  

                DOM KULTURY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  

ZAPRASZAJĄ  NA : 
                                                         


 I TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO  

Switch ON  
3Dance Fest  

05.06.2022  

Środa Śląska   

Disco , Hip Hop, Show Dance.  

Miejsce  

Szkoła Podstawowa nr 3  
Ul. Górna 1 

55-300 Środa Śląska  

Cele turnieju : 

• Integracja lokalnego środowiska tanecznego.  
• Konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów 

amatorskiego ruchu tanecznego działających w domach kultury i szkołach 
tańca.  

• Promowanie zdrowego stylu życia , aktywnej formy spędzania wolnego czasu 
wśród dzieci i młodzieży.  

• Kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży poprzez doświadczenie 
rywalizacji fair play.  

• Wymiana doświadczeń trenerskich.  
• Popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych . 
• Promowanie  miasta i regionu Środy Śląskiej.  



Warunki uczestnictwa w turnieju :  

1. Zgłoszenia na turniej należy dokonać online przez internetowy system rejestracyjny 
www.danceit.pl do dnia 20.05.2022 do godz. 23:59. 

      Zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane !!!!! 

2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 30 zł od uczestnika  za każda konkurencję na 
rachunek bankowy: 

      STOWARZYSZENIE SPORTOWY KLUB TANECZNY 3 DANCE  
      Ul. 1Maja 2b/8 
      50-010 Radwanice  
      Nr konta: 21109023980000000150105055 
      W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu.  

Opłatę należy dokonać do dnia 20.05.2022 
Uwaga : Ewentualne skreślenia i korekty w zgłoszeniu będą możliwe  bezpłatnie do 
20.05.2022. Opłata startowa w przypadku skreślenia zawodnika nie podlega zwrotowi.  
Nie będzie możliwości dokonania opłaty startowej gotówką na miejscu! 

Jury: 

Turniej taneczny oceniany będzie przez profesjonalne Jury złożone z osób z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Skład jury podany będzie na stronie wydarzenia na 
Facebooku  https://fb.me/e/23Z9BOTS1 

  
Jury przyzna w kategoriach solo i duety dyplomy dla finalistów , medale za miejsca I-III.  
W kategoriach mini formacje i formacje dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców miejsca I-
III.  

Kategorie wiekowe :  

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych : 
  

• O kategorii wiekowej decyduje rocznik, a nie data urodzenia. 
• O przynależności do danej kategorii wiekowej w ramach mini i formacji decyduje wiek 

najstarszego uczestnika. Dopuszcza się młodszych zawodników, ale nie starszych.  
• W przypadku duetów brany jest pod uwagę wiek starszego uczestnika.  

MALUSZKI Do 8 lat 2014- i młodsi

DZIECI 9-12 lat 2010r- i młodsi

JUNIORZY 13-16 lat 2006-2009

MŁODZIEŻ 17 lat i więcej 2005 - i starsi 

SENIORZY 30 lat i więcej 1992- i starsi 

http://www.danceit.pl
https://fb.me/e/23Z9BOTS1


Kategorie taneczne: 

SHOW DANCE - Choreografia opowiadająca historię poprzez techniki taneczne : disco, hip 
hop, jazz; powinna być wspierana poprzez scenografię lub/i rekwizyty.  

Uwagi :  
• W KATEGORII MALUSZKI I SENIORZY  NIE OBOWIĄZUJE PODZIAŁ NA POZIOM 

ZAAWANSOWANIA.  
• O PRZYNALEŻNOŚCI DO POZIOMU ZAAWANSOWANIA DECYDUJE TRENER. 
• W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ KATEGORIE W POZIOMACH 

ZAAWANSOWANIA ZOSTANĄ POŁĄCZONE.  

DISCO DANCE Poziom zaawansowania Czas prezentacji

SOLO OPEN 1’00 Muzyka 
organizatora

DUETY OPEN 1’00 Muzyka 
organizatora

MINI FORMACJE  
Do 8 osób

ZAAWANSOWANE ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANE 

1’30-2’00 Muzyka 
organizatora

FORMACJE  
9-25 osób

ZAAWANSOWANE ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANE 

2’30-3’00 Muzyka własna

HIP HOP Poziom zaawansowania Czas prezentacji

SOLO OPEN 1’00 Muzyka 
organizatora

DUETY OPEN 1’00 Muzyka 
organizatora

MINI FORMACJE  
Do 8 osób

ZAAWANSOWANE ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANE 

1’30-2’00 Muzyka 
organizatora

FORMACJE  
9-25 osób

ZAAWANSOWANE ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANE 

2’30-3’00 Muzyka własna

SHOW DANCE Poziom zaawansowania Czas prezentacji

MINI FORMACJE  
Do 8 osób

OPEN Do 2’30 Muzyka własna 

FORMACJE  
9-25 osób

OPEN 2’30-4’00 Muzyka własna



WAŻNE INFORMACJE : 

• Turniej SWITCH ON 3DANCE FEST, pod względem reżimu sanitarnego będzie 
przeprowadzony zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów uwzględniając 
wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.  

• Wymiary parkietu 15m X 12 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku 
konieczności rozgrywania konkurencji solo i duetów na dwóch parkietach.  
Godziny otwarcia rejestracji: 8.00 - 9.00. Przy rejestracji należy posiadać : 
- ksero dowodu wpłaty opłaty startowej, 
Istnieje możliwość odebrania numerów startowych i wejściówek w późniejszych 
godzinach po uprzednim uprzedzeniu Organizatora. Należy tylko pamiętać, że tancerz 
musi być przygotowanym do pokazu na 60 minut przed startem.  

• W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna należy dodać ją podczas 
zgłoszenia, na stronie danceit.pl. Dla bezpieczeństwa prosimy także zabranie muzyki ze 
sobą na zawody na pendrive w pliku mp3 lub wav.  

• Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej 
konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł. W przypadku nieuzasadnionego 
protestu wadium nie jest zwracane.  

• Podczas trwania turnieju organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych.  

• Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi 
sprawdzenie daty urodzenia.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego tancerza lub całego klubu  
w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Chcemy, aby Turniej 
był rozgrywany w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować 
będą skreśleniem z listy startowej bez względu na to, w którym etapie pokazów 
będziemy.  

• Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na 
boso.  

• Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić 
parkiet.  

• Wstęp na teren zawodów będą mieli uczestnicy, trenerzy oraz opiekunowie na podstawie 
opaski/identyfikatora, które otrzymuje wyłącznie oficjalny przedstawiciel placówki 
podczas rejestracji uczestników. Ilość wejściówek jest uzależniona od ilości zgłoszonych 
uczestników z danego klubu wg zasady: 1 wejściówka dla jednego trenera na 30 tancerzy 
oraz 1 wejściówka dla opiekuna na 15 zawodników.  

• Wstęp dla publiczności -  będą obowiązywały jednodniowe bilety wstępu w wysokości 20 
zł osoba dorosła oraz 10  zł dzieci do 12 lat, które będzie można zakupić w dniu turnieju 
w kasie organizatora. Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do 
wejścia na trybuny dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania w 
miejscu dla tancerzy, trenerów i opiekunów poszczególnych grup.  



Postanowienia końcowe :  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub 
wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.  

• Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Sędzią Głównym.  

• Ubezpieczenie tancerzy oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie 
instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości 
opiekunów.  

• Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą klubom po wcześniejszym 
zgłoszeniu takiej informacji wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku na 
stronie rejestracyjnej lub na e-mail :klubsportowy3dance@gmail.com 

 

• Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia 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 
promocyjnych.  

• Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać 
można bezpłatnie.  

• Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej opłaty  
i pisemnej zgody organizatora.  

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni 
bez opieki. 

• Ramowy program turnieju zostanie wysłany do każdego klubu po 27.05 oraz 
opublikowany na stronie wydarzenia na Facebooku.  

W razie pytań służymy pomocą  

Agnieszka Karbowska 608493223 -klubsportowy3dance@gmail.com 
Marta Pietruch 601233413 - klubsportowy3dance@gmail.com 
Grzegorz Ptaszyński  530425800 - dk@srodaslaska.pl 

Serdecznie zapraszamy !!!! 
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