
Regulamin 
 
Festiwal Tańca Nowoczesnego „Mazovia Open 2020” 
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza federacji WADF 
 
1. Organizatorzy:  
Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Pruszków 
&  
UKS #pruszkówtańczy 
 
2. Termin i Miejsce: 
29 lutego-1 marca  2020 r.,  
Hale Sportowe Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie 
Ul. Pływacka 16  
 
3. Cele konkursu:  
 
Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów i zespołów amatorskiego ruchu 
tanecznego zrzeszonych w domach kultury oraz szkołach tańca, Popularyzacja tańca, jako 
aktywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży. 
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju. 
 
4. Uczestnicy: 
-Turniej rozgrywany wg. Przepisów federacji WADF http://wadf.pl/ 
-Nie trzeba być członkiem federacji aby wziąć udział w turnieju 
 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy 
ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do 
przynajmniej jednej z podanych kategorii. 
 
5. Kategorie i Style taneczne: 
 
Turniej zostanie rozegrany w następujących stylach: 
1. Contemporary Balet ( współczesny, modern ) 
2. Urban Street Dance (Hip Hop) 
3. Jazz Dane 
4.  Artistic Dance Show ( prezentacja z rekwizytami,) 
5. Urban Pop (Disco Dance) 
6. Inne Formy Tańca ( choreografie w stylach które nie występują jako oddzielna kategoria 
na naszym festiwalu np.: taniec towarzyski, cheerleading) 
 
Poziomy zaawansowania: 
O poziomie zaawansowania decyduje Trener dlatego prosimy o zgłoszenia     on- line 
wypełniane przez Trenerów. 
 
Debiuty - Tancerze, dla których „Mazovia Open 2020” będzie pierwszym turniejem oraz Ci 
którzy maja już kilka przeglądów za sobą ale bez miejsc w finałach 
 
Mistrzowie-Tancerze mający już doświadczenie w zawodach Ogólnopolskich i Mistrzowskich 
 
Podział na ilość osób w konkurencji: 
Solo, Duety, Trio,  
Small teams 4-8 dancers,  
Large teams 9-16 dancers, 
Showcases 17-30 dancers 

http://wadf.pl/


 
 
 
Kategorie wiekowe 
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia najstarszego członka 
zespołu.  
W przypadku prezentacji grupowych dopuszcza się 15 % zawodników należących do 
starszej kat wiekowej. 
W razie wątpliwości przy zgłoszeniu prosimy o kontakt z organizatorem Jacek Grabowski    
tel. 609-255-601 lub kontakt@danceimperium.pl 
 
Juveniles I 8-9 lat 
Juveniles II 10-11 lat 
Junior I 12-13 lat 
Junior II 14-15 lat 
Youth & Adults od 16 lat 
 
Muzyka organizatora TYLKO w kategoriach -SOLO DUET TRIO : 
Urban Street Dance( Hip Hop)  
Urban Pop (Disco dance)  
 
W pozostałych kategoriach muzyka własna. 
 
 
Czas prezentacji 
Solo, Duet, Trio w rundach eliminacyjnych 1 minuta, w finale cała prezentacja. 
Small teams do 3 minut 
Large teams do 3 minut 
Showcases do 4 minut 
 
Szczegółowy program zostanie opublikowany po zamknięciu list startowych. 
Na stronie festiwalu : http://danceimperium.pl/mazoviaopen/ 
 
 
 
 
 
6. Warunki Uczestnictwa:  
Zgłoszenie  każdej prezentacji poprzez stronę internetową : 
http://danceimperium.pl/mazoviaopen/ 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02 .2020 
Zmiany w dokonanym zgłoszeniu możliwe do dnia 25.02.godz 2020 TYLKO za pomocą        
e mail na adres kontakt@danceimperium.pl 
 
Opłata startowa wynosi 
25 zł /osoba /prezentacja 
 
Wnoszona będzie poprzez system rejestracji na zawody poprzez Trenera .  
Każde potwierdzone zgłoszenie otrzyma dostęp do platformy gdzie widoczna będzie 
kompletna  lista zgłoszonych prezentacji. 
Szkoły tańca chcące otrzymać fakturę za opłatę startowa prosimy o wypełnienie danych do 
faktury. Faktury będą wysyłane elektronicznie na adres wskazany w zgłoszeniu w ciągu 2 dni 
festiwalu 
 

http://danceimperium.pl/mazoviaopen/
http://danceimperium.pl/mazoviaopen/
mailto:kontakt@danceimperium.pl


26 lutego na podstawie zgłoszeń prezentujemy szczegółowy plan festiwalu z podziałem 
czasowym. 
 
Warunkiem znalezienie się na listach startowych jest spełnienie wszystkich 
powyższych warunków zgłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
Godziny otwarcia rejestracji: 
 
7.30 - 8.30. 
11.30-12.30 
16.30-17.30 
Rejestracji dokonują Trenerzy lub przedstawiciele klubów odbierając pakiet rejestracyjny 
wraz z wejściówkami dla uczestników. Jeżeli uczestnicy zespołu tańczą już od 1 bloku pakiet 
na cały dzień turnieju wydany będzie przy rannej rejestracji. 
 
Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu wpłaty opłaty startowej. 
Każdemu zespołowi przysługuje wejściówka dla opiekuna w liczbie 1/15 osób wydawana 
przy rejestracji w pakiecie startowym. 
 
 
- Komisja Sędziowska składa się z MINIMUM 5 osób. 
· Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt, 
· Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia,  
· W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie po 25.02.2020 organizator nie zwraca opłaty 
startowej,  
· Kolejność prezentacji uczestników podana będzie na stronie internetowej festiwalu  
· Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie 
ich do celów marketingowych przez organizatora,  
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania 
prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, 
· Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający 
wiek,  
· Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym,  
· Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach hali.  
· Informacje o możliwościach zakwaterowania i wyżywienia są dostępne u organizatora       
tel.  609-255-601 Jacek Grabowski  
 
7. Dane techniczne:  
· Uczestnik lub Opiekun przygotowuje NOŚNIK ( PEN DRIVE ) z nagraniem podkładu 
muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu 
prezentacji.  
· PLIK powinien być podpisany nazwa zespołu/ imieniem i nazwiskiem uczestnika, 
KATEGORIĄ I STYLEM który jest podany na programie festiwalu· Uczestnik powinien 
posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na drugim nośniku.  
· Wymiary sceny (parkiet): 
Hala A Szerokość: 20 m Głębokość:12 m. 
Hala B Szerokość 16m Głębokość 10 m 
 
 
 



8. Catering  
 
Istnieje możliwość zamówienia posiłków dla zespołów . 
Zestaw: Zupa + 2 danie + kompot- 22 zł 
Zgłoszenia kontakt@danceimperium.pl  
 
 
 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Kierownik Turnieju w  porozumieniu z Sędzią Głównym. 
 
Kontakt do kierownika turnieju 
609-255-601 Jacek Grabowski 
 
Zapraszamy do  Pruszkowa ! 

mailto:kontakt@danceimperium.pl

