
 

 

REGULAMIN 1000 LAKES DANCE CUP 2022 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy osób biorących udział w konkursie oraz 

znajdujących się na terenie obiektu, w którym jest on organizowany. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w sposób zgodny z prawem 

i dobrymi obyczajami. 

3. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za tancerzy znajdujących się pod jego 

opieką.  

4. Zakazane jest rozpowszechnianie bez zgody organizatora reklamy w każdej 

postaci, w tym kryptoreklamy.   

5. Organizatorowi przysługuje prawo do kształtowania treści poprzez usuwanie 
wszelkich informacji udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli 
zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny, nierzetelny, sprzeczny z 

postanowieniami obowiązujących regulaminów.   

II Zasady, warunki uczestnictwa w turnieju 

SOLO I DUETY | hip hop, modern jazz* i dancehall  



• we wszystkich rundach prezentacja indywidualna do muzyki organizatora, 

• czas prezentacji – około 1 min,   

• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+  

*W kategorii modern jazz solo tancerze będą prezentowali się do jednego 
z pięciu wybranych przez organizatora utworów, które zostaną podane 10 maja 
na stronie www.monstars.pl, zaś w finale będą mogli zaprezentować się do 
muzyki własnej (do 1 min). W kategorii modern jazz duety tancerze zaprezentują 
się do muzyki własnej, do 2 min.  

MINIFORMACJE | hip hop showcase  

• liczebność formacji: minimum 3 osoby, maksymalnie 7 osób,   
• muzyka własna - pen-drive; czas prezentacji: od 1 min 30 s do 3 min,  

• każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie dwóch formacji,   
• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+  

FORMACJE | hip hop showcase  

• liczebność formacji: minimum 8 osób, maksymalnie 20 osób,   
• muzyka własna - pen-drive; czas prezentacji: od 2 min 30 s do 4 min, 

• każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie dwóch formacji,   
• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+  
• dopuszcza się w zespole maksymalnie 30% osób starszych o rok niż przewiduje 
kategoria,  

INNE FORMY TAŃCA 

• liczebność formacji: minimum 5 osób, maksymalnie 20 osób,   

• muzyka własna - pen-drive; czas prezentacji: od 2 min 30 s do 4 min,   

• każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej formacji,  
• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+, 
• dopuszcza się w zespole maksymalnie 30% osób starszych o rok niż przewiduje 
kategoria,  
 

Prosimy o wysłanie muzyki do 14 maja na adres email, który otrzymacie po 
dokonaniu rejestracji.  

JAZZ, MODERN I FORMY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO   

http://www.monstars.pl/


• liczebność formacji: minimum 5 osób, maksymalnie 20 osób,   

• muzyka własna - pen-drive; czas prezentacji: od 2 min 30 s do 6 min,   

• każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie dwóch formacji,   
• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+, 
• dopuszcza się w zespole maksymalnie 30% osób starszych o rok niż przewiduje 
kategoria,  
 

DANCEHALL  

• liczebność formacji: minimum 5 osób, maksymalnie 20 osób,   
• muzyka własna - pen-drive; czas prezentacji: od 2 min 30 s do 4 min, 

• każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej formacji,  
• kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, 16+,  
• dopuszcza się w zespole maksymalnie 30% osób starszych o rok niż przewiduje 
kategoria,  

Prosimy o wysłanie muzyki do 14 maja na adres email, który otrzymacie po 
dokonaniu rejestracji  

1. Warunkiem uczestnictwa i rezerwacji miejsca w turnieju 1000 Lakes Dance 
Cup jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie 
startowego (w wysokości 45 zł od osoby za pierwszą kategorię; każda następna 
to koszt 25 zł) do 7 maja 2022 r. na konto: 38 1090 2718 0000 0001 3277 7878 z 
dopiskiem: opłata startowa 1000 LDC + nazwa formacji (solisty, duetu) + liczba 
osób + numer telefonu + adres email 
 
2. Interaktywne karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej: 

www.monstars.pl   
 
3. Zespoły, które zrezygnują z uczestnictwa po 14 maja, nie otrzymają zwrotu 
opłaty startowej.  

  
4. Każdy zespół może zaprezentować najwyżej dwie choreografie. 
 
5. Każda osoba tańcząca zobowiązana jest okazać przy wejściu potwierdzenie 

wykonanego przelewu.   
 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz 
kolejności startowej danej kategorii tanecznej. Nieobecność powoduje 

automatyczną dyskwalifikację.    



 

7. Wymiary parkietu to 7 m x 8 m.   
 
8. Plan imprezy jest orientacyjny, podane godziny rozpoczęcia poszczególnych 
kategorii tanecznych mogą ulec zmianie. Orientacyjne godziny i kolejność 
zostaną podane na stronie www.monstars.pl 18 maja.  
 
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach 
i na sali. 
 

10. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.   
 
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu.   
 
12. Uczestnicy, akceptując regulamin, zezwalają na wykorzystanie ich wizerunku 
w internecie i telewizji. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.   
 
13. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze oraz zbyt hałaśliwe zachowanie 
w trakcie trwania turnieju oraz ogłaszania wyników są równoznaczne 

z dyskwalifikacją zawodników.  
 
14. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy do lat 

18 powinni mieć opiekę osoby dorosłej (1 opiekun na 10 uczestników).   
 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.   
 

16. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.   

DYSKWALIFIKACJE:  

Dyskwalifikacji zespołów, tancerzy dokonuje organizator zawodów z własnej 
inicjatywy lub na wniosek członków jury przy stwierdzeniu naruszenia przepisów 
współzawodnictwa sportowego lub naruszeniu regulaminu.  

Stroje  

Prawo do orzekania, czy stroje, w których tańczą zawodnicy, spełniają normy 
etyczne oraz powyższe wymogi, należy do wyłącznej kompetencji organizatora.  



Numery startowe 

Reklama umieszczona przez organizatora na numerach startowych nie może być 
w żaden sposób zasłaniana przez zawodnika.  

Nagrody  

Tancerze i zespoły nagrodzone przez jury otrzymają: 

• upominki od sponsorów turnieju,   

• dyplomy, puchary, medale,   

• nagrody pieniężne.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:    

W rozstrzygnięciu spraw nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję 
podejmuje organizator. 

 


