
 

MISTRZOSTWA POLSKI 
INTERNATIONAL DANCE ORGANIZATION  

Jazz Dance - Show Dance - Production 
RASZYN`2022 

eliminacje Mistrzostw Europy i Świata IDO  
zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz wytycznymi operatu bezpieczeństwa organizatora 
 

MISTRZOSTWA EUROPY SHOW DANCE oraz Puchar Świata PRODUKCJE  
ROZEGRANE ZOSTANĄ NA PRZEŁOMIE CZERWCA/LIPCA W POLSCE!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Organizatorzy: 

Uczniowski Klub Sportowy RELIESE  
Polska Federacja Tańca 

 

Współorganizatorzy:  
Centrum Sportu w Raszynie 
Sekretariat Narodowy International Dance Organization (IDO) w Polsce 

 

Termin:  
(24*) 25 - 29.05.2022 r.  
w przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest rozpoczęcie Mistrzostw w dniu 24.05.2022 r.   

 

Miejsce:  
Centrum Sportu RASZYN; ul. Sportowa 31 w Raszynie   
 

Zasady rozgrywania Mistrzostw:  
Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO i SN IDO w Polsce zawartymi w niniejszym 
Regulaminie (z przepisami IDO można zapoznać się na www.ido-dance.com w zakładce IDO Rules). 

 

Cele Mistrzostw:  
• popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego oraz wyłonienie Krajowych Mistrzów w 

strukturach IDO w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych.  
• wyłonienie reprezentacji Polski IDO na Mistrzostwa Europy i Świata International Dance Organization na 

2022 rok w rozgrywanych dyscyplinach.  
• konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń.  
• promocja Raszyna i regionu.   

 

Komisja Sędziowska:  
• Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez SN IDO w Polsce.  
• Komisja Sędziowska złożona z sędziów PFT i PZTan  - minimum 5*- os./ maksimum 9-os. 

*w przypadku kategorii, w której występuje tylko 1 podmiot, do oceny wytypowanych zostanie 3 sędziów  
• Komisja skrutacyjna zatwierdzona przez SN IDO. 

 
 



Nagrody: 
• solo i duety - puchary za I, II, III miejsca; medale i dyplomy dla finalistów 
• grupy / formacje - medale za I, II, III miejsca; puchary i dyplomy dla finalistów  
• Certyfikat uczestnictwa dla każdego klubu, biorącego udział w Mistrzostwach 

 

Dyscypliny i kategorie:  
  

A - JAZZ DANCE B - SHOW DANCE C - PRODUCTION 
solo dziewczęta / solo chłopcy 
duety 
grupy (3 – 7 osób) 
formacje (8 – 24 osób) 

solo dziewczęta / solo chłopcy 
duety K-K, duety K-M & M-M 
grupy (3 – 7 osób) 
formacje (8 – 24 osób) 

  
25 osób i więcej 

 
 

Kategorie wiekowe:  
 Nazwa kategorii wiek   Rok urodzenia  Kategoria 

 Dzieci Młodsze 7.-   2015 i młodsi  solo, duety, grupy, form 

 Dzieci 12.-   2010 i młodsi  solo, duety, grupy, form 
 Juniorzy młodsi 13.-14   2009 – 2008  solo i duety 
 Juniorzy starsi   15.-16   2007 – 2006   solo i duety  
 Juniorzy 13.-16   2009 – 2006  grupy i formacje 
 Dorośli   17.+   2005 i starsi   solo, duety, grupy, form  
 Dorośli 2 31.+   1991 i starsi  grupy i formacje 
 OPEN OPEN   -  Tylko PRODUKCJE  

UWAGA! W kategorii DZIECI MŁODSZE do lat 7 nie zostaną przyznane tytuły mistrzowskie. 
Zawody te noszą nazwę DANCE STAR i są eliminacjami do zawodów DANCE STAR IDO  

1. W duetach w danej kategorii wiekowej może tańczyć tancerz z młodszej kategorii wiekowej. W tym przypadku wiek młodszego 
tancerza nie może być większy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej kategorii wiekowej.  
2. W zespołach w danej kategorii wiekowej może tańczyć maksimum 50% tancerzy z młodszej kategorii wiekowej. Wiek młodszych 

tancerzy nie może być większy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej kat. wiekowej (dotyczy  wszystkich dyscyplin IDO) 
3. W zespołach 31.+ mogą tańczyć wyłącznie tancerze z roczników 1991 i starsi. 
4. Sposób rozgrywania kategorii solo i duetów w JAZZ DANCE podczas Mistrzostw Polski RASZYN`2022: 
a.) W pierwszej rundzie tancerze prezentują swoje programy 1 minutę. Program i muzyka musi być wycinkiem z pełnego programu; 
może zaczynać się w dowolnym momencie pod warunkiem, że muzyka jest osobno przygotowana lub tancerz prezentuje swój 
program od początku nagrania i kończy równo po minucie. 
b.) Z pierwszej rundy eliminacyjnej do następnej rundy typowanych jest odpowiednia liczba podmiotów – jako bezpośredni awans.  
c.) Drugim etapem eliminacyjnym jest BARAŻ - tańczą w nim podmioty, które nie awansowały bezpośrednio do następnej 
rundy (tancerze prezentują swój program wg. pkt.1). Z barażu typowana jest taka ilość tancerzy, tak aby w następnej rundzie 
była odpowiednia ilość podmiotów: 

 
90 podmiotów i więcej 1 runda →Baraż → 1/8F →1/4F → 1/2F → Finał 
53 – 89 podmioty 1 runda →Baraż → 1/4F → 1/2F → Finał 
52 podmioty i mniej 1 runda → Baraż → 1/2F → Finał 
14 podmiotów i mniej 1/2F → Finał 
8 podmiotów i mniej Finał 

d.) W kolejnej rundzie tańczą wszyscy, którzy awansowali bezpośrednio z pierwszej rundy i z barażu. 
e.) Do ¼ finału włącznie tancerze prezentują swoje 1 minutowe programy wg. pkt.1.  
f.)  W ½ finale oraz finale tancerze prezentują swoje pełne programy wg. przepisów IDO. 
 
Warunki uczestnictwa: 
- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są aktualnymi członkami Polskiej Federacji Tańca  
lub Polskiego Związku Tańca  z opłaconą licencją na rok bieżący w macierzystych Organizacjach. 
- Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym. 
- Kluby PZTan. potwierdzają posiadanie licencji na rok 2022 poprzez Oficjalnego Przedstawiciela Organizacji. 
- Rejestracji dokonuje uprawniony przedstawiciel klubu - nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. 
- Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu (członek wspierający). 
- 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. 
 



Udział zawodników niezrzeszonych 
Zawodnicy niezrzeszeni nie mogą startować w Mistrzostwach Polski RASZYN`2022 
 

Terminowe zgłoszenie 
Do dnia 10 Maja 2022 roku dokonać zgłoszenia ON-LINE poprzez stronę: www.danceit.pl?124 
Zgłoszenie bez potwierdzonej wpłaty nie będzie przyjęte. Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia       
w terminie i koniecznością wniesienia podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, konkurencję oraz kategorię 
wiekową. 
 

UWAGA! Zgłoszenie po terminie będą przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty startowej i za zgodą sędziego 
głównego oraz organizatora. Od dnia 11 maja 2022 roku Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia 
przesłanego po terminie. 
 
Terminowe dokonanie opłaty startowej 
Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora w terminie do dnia 10 Maja 2022 roku w wysokości za 
każdą prezentację: 
SOLO – 65 zł;  
DUET – 130 zł,  
GRUPA - 364 zł,  
FORMACJA  - 888 zł,  
PRODUKCJA 925 zł + 37 za każdego uczestnika powyżej 25 tancerzy w zespole  
(klub zgłaszający Produkcję prosimy o kontakt telefoniczny z p. Michałem Gawronem tel. 604-640-305) 
 

Opłaty startowe należy dokonywać na konto: 
Uczniowski Klub Sportowy RELIESE; ul. Ossowska 85 D-1, 05-220 Zielonka 
mBank: 26 1140 2004 0000 3102 8124 8921  
z opisem za jakie prezentacje została wniesiona opłata np.: 3xS, 4xD, 4 xF etc.. 
 

Uwaga!  
Nie przyjmujemy wpłat od pojedynczych zawodników – wpłaty dokonuje klub. 
 
Przesłanie skanu dokonanej opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 Maja 2022 r. na adres 
biuro@reliese.pl 
 

Muzyka: 
Podkłady muzyczne należy przesłać wraz ze zgłoszeniem poprzez danceit.pl. W kategoriach solo i duety Jazz Dance 
należy przesłać muzykę do prezentacji 1 minutowych (short programy). Muzykę do prezentacji ½ F i finałowych należy 
mieć ze sobą w najlepszej jakości w formacie AUDIO, WAV, MP3 podczas zawodów na nośniku rezerwowym. Każdy 
nośnik (płyta CD-AUDIO, CD-MP3, PENDRIVE) musi być opisany imieniem i nazwiskiem zawodnika/nazwą grupy-
formacji, numerem startowym, kategorią wiekową, dyscypliną taneczną. Nośniki inne niż płyty CD rekomendujemy 
opisywać i podawać w przezroczystych koszulkach plastikowych formatu A-5. 
 
Noclegi i wyżywienie: 
Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów i wyżywienia. Polecamy jednak współpracujące z nami od lat 
obiekty oraz restaurację: 
 

Zakwaterowanie na hasło „Jazz w Raszynie” 
 
HOTEL ARCHE POLONEZA, ul. Poloneza  87. Warszawa 
Pokój jednoosobowy: 250 zł brutto ze śniadaniem 
Pokój dwuosobowy: 295 zł brutto ze śniadaniem 
Pokój trzyosobowy (twn + fotel rozkładany): 350 zł brutto ze śniadaniem 
 
 
Wyżywienie: 
Informacje na temat możliwości zamówienia grupowego wyżywienia podane zostaną do dnia 25.04.2022 
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zabronione jest wnoszenie posiłków „z zewnątrz” na teren Centrum Sportu 
w Raszynie



 

 

Założenia ramowe:   
(24*) 25.05. – 28.05.2022 – JAZZ DANCE  
28-29.05 – SHOW DANCE, PRODUCTION 
*w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów w 5 dni Organizator zastrzega sobie prawo do 
wydłużenia zawodów o 1-2 dni. 
 

PLANOWANY PODZIAŁ FORMACJI NA DNI – MOŻE ULEC ZMIANIE 
25.05.2022 (śr)* 26.05.2022 (czw) 27.05.2022 (pt) 28.05.2022 (sob) 29.05.2022 (nd) 

7- JAZZ DANCE* 
 

12- JAZZ DANCE 
17+ JAZZ DANCE 13-16 JAZZ DANCE 

31+ JAZZ DANCE 
7- SHOW DANCE 

31+ SHOW DANCE 
PRODUKCJE 

12- SHOW DANCE 
13-16 SHOW DANCE 
17+ SHOW DANCE 

* w przypadku rozgrywania zawodów w dniach 26-29.05.2022 Formacje Jazz Dance 7- zostaną  
rozegrane w dn. 26.05.2022 
Rozkład dyscyplin na dni może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń. 
 
Szczegółowy program MP IDO RASZYN`2022 opublikowany zostanie po dniu 14 Maja 2022 roku. 

 
Planowany podział na dyscypliny podany zostanie po zamknięciu zgłoszeń. Wieloletnie doświadczenie Organizatora 
pokazuje, że planowanie kategorii bez wiedzy o liczbach tancerzy biorących udział w danych kategoriach jest 
bezcelowe. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania programu z „przejściami” kategorii z dnia na dzień następny. 
Chcąc jak najszybciej podać do wiadomości program zawodów uprasza się trenerów o PILNE dokonywanie zgłoszeń, 
bez czekania do „deadline” - ułatwi to nam wszystkim „taneczne życie”.  
 

Kontakt do organizatorów: 
 

zakres informacji zakres godzin kto telefon e-mail 
przepisy i regulaminy 10.00 – 18.00 Sylwana Patłaszyńska 508 407 425 s.patlaszynska@pft.org.pl  
faktury i płatności 10.00 – 17.00 Elżbieta Kłos 694 430 720 biuro@reliese.pl  
noclegi 10.00 – 18.00 Sylwia Pawłowska --- spawlowska@arche.pl 
wyżywienie 12.00 – 18.00    
licencje PFT, rejestracja 10.00 – 16.00  Michał Gawron 604 640 305  m.gawron@pft.org.pl 
sprawy organizacyjne 10.00 – 17.00 Leszek Cichocki 602 522 586 l.cichocki@pft.org.pl  

 
RODO – dane osobowe: 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji KM IDO RASZYN`2022 jest Uczniowski Klub 
Sportowy RELIESE; ul. Ossowska 85 D-1, 05-220 Zielonka. NIP: 1182169141 
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji KM IDO RASZYN`2022. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby  
uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na 
dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 
3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych – wyniki 
rywalizacji. 
4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom 
współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej. 
5. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do:  
-  dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania, 
- żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują 
niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO). 
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem, 
osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
7. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kierować na adres booking@reliese.pl 
 
 
 

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski


