
REGULAMIN TURNIEJU BREAKING 

 BAS JAM / POLISH BREAKING LEAGUE 2020 r.  

I.   Organizator 

Organizatorem Turnieju Breaking BAS JAM 2020 jest Koniński Dom Kultury. 

II. Miejsce, czas 

1. Turniej odbędzie się w Strefie K. Konińskiego Domu Kultury na pl. Niepodległości 1 

            w Koninie. 

2. Turniej odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. od godz. 13:00. 

3. Rejestracja zgłoszonych uczestników i rozgrzewki od godz. 12.00 – 13.00 Strefa K. 

4. Wstęp na widownię jest płatny. Bilety w cenie 15zł (liczba miejsc ograniczonych). 

III. Kategorie 

Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach: 

a) solowej do 8 lat - limit 64 zawodników, 

b) solowej do 12 lat - limit 64 zawodników, 

c) solowej do 16 lat – limit 64 zawodników. 

IV. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2020 r. 

mailem na adres: g.ambroziak@kdkkonin.pl 

Należy podać 

- imię i nazwisko uczestnika, 

- nick artystyczny, 

- kategorie taneczną, 

- wiek, 

- miasto, 

- telefon kontaktowy. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na mail g.ambroziak@kdkkonin.pl 

oraz dokonanie wpłaty na konto Konińskiego Domu Kultury tytułem Bas Jam. 

Konto: Getin Noble Bank 64 1560 0013 2015 2799 4414 0002 

Uwaga! Decyduje kolejność wpłat. 

3. Rejestracja zawodników w biurze organizacyjnym: 

18 stycznia 2020 r. w godz. 12.00 – 13.00. 

4. Opłata startowa 15zł. 

5. Wymagana legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości. 

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów  

na udział  w turnieju. 

mailto:g.ambroziak@kdkkonin.pl


7. Wszyscy    soliści   muszą    być  do  dyspozycji organizatorów, w  miejscu  rozgrywania turnieju, 

od  godziny    13.00   –  do  zakończenia turnieju. 

8. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje pierwszeństwo wpłat. 

9. Zamknięcie rejestracji uczestników następuje po wyczerpaniu limitów zawodników w danej 

kategorii. 

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zarejestrowanie się w regulaminowym czasie 

(najpóźniej do godz. 13.00) 

V.  Zasady turnieju 

1. Pary turniejowe oraz kolejność bitew będą ustalane na podstawie losowania. 

Turniej będzie rozgrywany na zasadzie bitew w systemie pucharowym: 

-  słabszy odpada, wygrany przechodzi dalej. 

2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń odbędą się eliminacje po jednym wyjściu dla uczestnika. 

3. Bitwy oceniać będzie 3 sędziów wybranych przez Organizatora. 

4. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne. 

VI. Nagrody 

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców turnieju: 

1. Nagrody 

a) kategoria solowa do 8 lat 

I miejsce – voucher Diamante w wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym 

www.diamantewear.pl , dyplom, 

II miejsce – dyplom,  

b) kategoria solowa do 12 lat 

I miejsce – voucher Diamante w wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym 

www.diamantewear.pl , dyplom, 

II miejsce – dyplom, 

c) kategoria solowa do 16 lat 

I miejsce – voucher Diamante w wysokości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym 

www.diamantewear.pl , dyplom, 

II miejsce – dyplom, 

 

VII. Dane osobowe 

1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia turnieju konieczne jest zbieranie przez Organizatora 

danych osobowych uczestników. 

2. Organizator informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Koniński Dom Kultury, 

http://www.diamantewear.pl/


b) dane   osobowe są  zbierane    w  celu   zorganizowania i  przeprowadzenia turnieju    w  tym   do  

zidentyfikowania uczestników, przeprowadzenia turnieju, wyłonienia zwycięzców i przyznania 

nagród; 

c) odbiorcą danych jest Organizator, a nadto odbiorcami danych mogą być osoby zainteresowane 

wynikami turnieju; 

d) każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

e) każdy z uczestników podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

3.   Przesłanie zgłoszenia e-mailem przez uczestnika będzie jednoznaczne 

z  tym,   że  uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe obejmujące jego imię 

i nazwisko, nick name, wiek, adres, numer telefonu. 

4.  Uczestnik poprzez przesłanie maila zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę na  przetwarzanie 

danych osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 3 przez Organizatora w celu 

zorganizowania i przeprowadzenia turnieju. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1.   Organizatorzy zastrzegają sobie   prawo    do  zmiany    zasad   prowadzenia turnieju    po  

wcześniejszym uzgodnieniu tego   z  sędziami i uczestnikami zawodów. 

2. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju breaking. 

3. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez 

podania przyczyny. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

6. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża    nieodpłatnie zgodę   na  

utrwalanie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w  materiałach realizowanych 

podczas    turnieju,     w  szczególności w  formie    zdjęć,   wywiadów   i nagrań    audiowizualnych 

oraz   zamieszczania ww.   materiałów na  stronach     internetowych Organizatora, plakatach, itp. 

w celach informacyjnych i promocyjnych. 

IX. Imprezy towarzyszące 

1. Sala prób dla uczestników turnieju sala 14.  


