
 

KRAJOWE MISTRZOSTWA
INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION

HIP-HOP, ELECTRIC BOOGIE, Mini PRODUCTION
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA

 Twardogóra' 2010

REGULAMIN
Organizatorzy:
 Sekretariat Narodowy IDO w Polsce
 Gmina Twardogóra
 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze (www.gosir.twardogora.pl) tel.: 71 315 99 10
 Klub Tańca Sportowego Sport–  Dance

Współorganizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Freestyle (www.taniecfreestyle.pl)
 Szkoła Tańca JAST
 JAST ATan

Termin: 23-24-25 kwietnia 2010 roku
Miejsce: Hala Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze

ul. Wrocławska 39; 56 – 416 Twardogóra

Patronat:

BURMISTRZ  MIASTA TWARDOGÓRY
JAN  DŻUGAJ

 PATRONAT INTERNETOWY

Cele Mistrzostw:
Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego  oraz wyłonienie Krajowych Mistrzów
w strukturach IDO w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych.
Wyłonienie reprezentacji PTT, PFT – członków Sekretariatu Narodowego IDO – na Mistrzostwa Europy 
i Świata International Dance Organization na 2010 rok.
Promocja Gminy i Miasta Twardogóra.

Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO (szczegółowe informacje można znaleźć
na  www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules).

Komisja sędziowska:
Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez SN IDO w Polsce, 7-osobowa Komisja Sędziowska złożona 
z sędziów PFT i PTT, sędziowie wolontary, 2-osobowa komisja skrutacyjna zatwierdzona przez SN IDO.

http://www.gosir.twardogora.pl/
http://ido.k5v.de/ceis/ido/rules/competitionRules.jsp
http://www.ido-dance.com/
http://www.taniecfreestyle.pl/


Nagrody:
 Puchary i dyplomy dla finalistów
 Medale za miejsca I, II, III dla solistów, duetów, mini formacji, mini Production i formacji
 Certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w Mistrzostwach z pełną nazwą klubu

Kategorie wiekowe i konkurencje taneczne:

Czas prezentacji Grupa wiekowa

Hip Hop
Solo dziewczęta

1 min.

Dzieci młodsze – do lat 8 (2002 i młodsi)
Dzieci – do lat 11 (1999 i młodsi)
Juniorzy – 12-15 lat (1998-1995)
Dorośli – pow. lat 15 (1994 i starsi)

Solo chłopcy

Duety

Mini formacje
(3 – 7 osób) 2 min. Dzieci młodsze – do lat 8 (2002 i młodsi)

Dzieci – do lat 11 (1999 i młodsi)
Juniorzy – 12-15 lat (1998-1995)
Dorośli – pow. lat 15 (1994 i starsi)
Dorośli 2 – 31 lat i starsi (1979 i starsi)

Formacje
(8 – 24 osób) 2.30 – 3.00 min.

Electric Boogie

Solo dziewczęta + chłopcy
1 min.

Dzieci młodsze – do lat 8 (2002 i młodsi)
Dzieci – do lat 11 (1999 i młodsi)
Juniorzy – 12-15 lat (1998-1995)
Dorośli – pow. lat 15 (1994 i starsi)Duety

Mini Produkcje (dowolne dyscypliny taneczne)

(3 – 12 osób) 3.00 – 8.00 min. Otwarta

Rezerwacja noclegów i wyżywienia:
 Organizator pośredniczy w rezerwacji noclegów – informacja www.gosir.twardogora.pl
 Istnieje  możliwość  wykupienia  wyżywienia  (śniadania  –  9  zł,  obiady  –  17  zł,  kolacje  –  9  zł). 
Warunkiem rezerwacji jest przesłanie zamówienia drogą e-mailową na adres  monika.gosir@wp.pl oraz 
wpłacenie 100% należnej kwoty na konto Organizatora:

Opłaty za wyżywienie i noclegi dokonywać należy na konto: 
GOSiR w Twardogórze

Bank Spółdzielczy Oddział  w Twardogórze nr 29 9584 1047 2005 0500 0101 0004
z dopiskiem „KM IDO HH i EB (i za co: np. 5xŚx3 dni, 4xOx2 dni, 35xKx2 dni, 8 x noclegi x 2 noce)”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2010 roku.
Warunki uczestnictwa:
 Przesłanie  zgłoszenia  w formie  elektronicznej  na  adres  e-mail:  jast@dance.pl     (wraz  ze  skanem 
dokonanej opłaty startowej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2010 r. Zgłoszenie bez 
potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte.

Opłaty startowe dokonywać należy na konto: 
Klub Tańca Sportowego Sport – Dance

PKO BP  IV Oddział  we Wrocławiu nr 07 1020 5242 0000 2402 0145 2911

mailto:jast@dance.pl
mailto:monika.gosir@wp.plo
http://www.gosir.twardogora.pl/


Opłaty startowe dokonywać należy na konto: 
z dopiskiem „KM IDO HH i EB (i podaną ilością za co: np. 1xS; 2xD; 3xmF; 4XF; 5xmP)

UWAGA!  Zgłoszenia  w terminie  11.04.  -  19.04.2010 r.  będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej 
opłaty  startowej.  Od  20.04.2010  r.  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyjęcia  zgłoszenia  ze 
względów organizacyjnych.
 Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dnia 10.04.2010 r. w wysokości:

solo –  25,00 zł
duety –  50,00 zł
mini formacje – 150,00 zł
formacje, mini produkcje – 500,00 zł

osobno za każdą konkurencję.
 Tancerze niezrzeszeni mogą startować w KM IDO po opłaceniu jednorazowej licencji w wysokości 80 zł . 
Opłata ta musi być wniesiona najpóźniej do dnia 10.04.2010 r. na konto:

PTT OF; ul. Benedyktyńska 15; 50-950 Wrocław; nr konta: 96 1020 5242 0000 2002 0193 7960
z inf. za co i kogo dotyczy wpłata.
 Posiadanie aktualnej licencji tanecznej PFT, PTT na rok 2010. 
 Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym i przekazanie książeczek 
startowych. Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości  zgłaszania się indywidualnie.
 Za  nieprawidłowe  zgłoszenie  odpowiada  trener  /  przedstawiciel  klubu  (członka  wspierającego). 
W przypadku  uzasadnionego  protestu  nieprawidłowo zgłoszeni  uczestnicy  zostają  zdyskwalifikowani 
w  danej  kategorii  i  dyscyplinie  tanecznej.  W  tym  wypadku  wszelkie  opłaty  (w  tym  startowe)  nie 
podlegają zwrotowi.
Program rozgrywania Mistrzostw:

  23. kwietnia 2010 r. (piątek)     – Dzieci /Juniorzy
  24. kwietnia 2010 r. (sobota)     – Dzieci / Juniorzy / Dorośli / mini Produkcje
  25. kwietnia 2010 r. (niedziela) –  Juniorzy / Dorośli / Dorośli 2

godz. 8.00 – otwarcie Hali; godz. 8.15 – 9.30 – rejestracja ekip; godz. 10.00 – 21.00 – turniej
 Szczegółowy Program Mistrzostw podany zostanie po 21 kwietnia 2010 r. tj. po upływie terminu 
zgłoszeń na stronie www.dance.pl i www.gosir.twardogora.pl
Uwagi końcowe: 
 Wymiary parkietu 12m x 14 m, 
 Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 
 Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające. 
 Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Mistrzostw.
 Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez obuwia)
- niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć - zarysować parkiet.
 Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
 Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w hali.
 Wejście  na  teren  hali  możliwe  jest  wyłącznie  na  podstawie  identyfikatora  uczestnika,  trenera, 
opiekuna, zaproszenia lub na podstawie ważnego biletu dla publiczności.
 Dokonanie  zgłoszenia  i  udział  w Krajowych  Mistrzostwach IDO w Hip  Hop i  Electric  Boogie 
Twardogóra' 2010 równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na 
rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację 
i  emisję  w  dowolnych  mediach  przez  organizatorów,  a  także  na  wykorzystanie  danych  osobowych 
w materiałach z Mistrzostw.
 Protesty wyłącznie w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 30 minut po zakończeniu 
danej konkurencji, po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł. (zwrotnej w przypadku uznania zasadności 
protestu; ulegającej przepadkowi w przypadku, kiedy protest nie zostaje uznany) i rozpatrywane przez 
Sędziego Głównego przy udziale organizatora i przedstawiciela każdej organizacji.
 Wstęp dla publiczności 25 zł  / dzień - bilet normalny, 15 zł – bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży 
uczącej się oraz emerytów / rencistów. Karnety – 3 dni – 50 zł (normalny), 30 zł (ulgowy).
 Akredytacja video i foto imprezy – 30 zł jeden dzień, 50 zł – 3 dni.

http://www.dance.pl/


Z  a  p  r  a  s  z  a  m  y     d   o     T  w  a  r  d  o  g  ó  r  y
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