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DANCE BATTLES 
IV Opolski Festiwal Tańca 

Salsa, Contemporary, Jazz Dance, Tap Dance  
Hip-Hop, Popping, Break Dance, Krump, 

Disco Dance, Balet 

 

 

REGULAMIN 

ORGANIZATORZY 

Fundacja Spin 

Niepubliczna Placówka Artystyczna - Studio Tańca Royal Dance Center 

WSPÓŁORGANIZATOR 

domEXPO w Opolu 

 

 

 

TERMIN i MIEJSCE 

24-25 listopada 2017 r. 

 domEXPO w Opolu, ul. Kępska 8 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 



CELE TURNIEJU 

 popularyzacja i propagowanie tańca jazzowego, contemporary dance, baletu, stepu amerykańskiego, salsy oraz 

różnych form tańca ulicznego 

 konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami 

 rywalizacja Fair Play oraz integracja tancerzy i trenerów z całego kraju 

 promocja Miasta Opole 

 promocja województwa opolskiego 

 wyłonienie najlepszych tancerzy i zespołów na poszczególnych poziomach zaawansowania oraz w poszczególnych 

kategoriach wiekowych i stylach tańca 
 

KATEGORIE  WIEKOWE  i  KONKURENCJE  TANECZNE 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Każda z komisji składająca się z trzech sędziów. Są to praktykujący specjaliści i znawcy stylów takich jak: 

- SALSA BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat:  

Luis Vasquez, Anna Nawrocka, Joanna Maciejczyk-Morańska 

- SALSA BATTLE 2vs2 (pary) w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

Luis Vasquez, Anna Nawrocka, Konrad Dąbski 

- JAZZ DANCE BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

 Anna Wielogórska, Ecem Öge, Tomasz Nawrocki 

- CONTEMPORARY DANCE BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

Erika Silgoner, Anna Wielogórska, Stefano Silvino 

- BALLET BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

Marek Ludwisiak, Ecem Öge, Marek Zajączkowski 

- DISCO BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

Nancy Gogstad, Leszek Cichocki, Øywind Gulli 

- TAP DANCE BATTLE 1vs1 w kategoriach do lat 11, 12-15 lat, powyżej 16 lat: 

Sam Weber, Estefania Porqueras, Karol Drzewoszewski (kat. 12-15 lat), Anula Kołakowska (kat. Do 11 lat 

oraz kat. powyżej 16 lat) 

- HIP-HOP 1vs1 w kategorii do lat 15: SoulTree, RYFA, SASHA 

- HIP-HOP 1vs1 w kategorii powyżej 15 lat: Mr.Wiggles, RYFA, TEMPS 

- POPPING 1vs1 w kategorii do lat 15: SASHA, KACZOREX, TEMPS 

- POPPING 1vs1 w powyżej lat 15: Mr.Wiggles, KACZOREX, SHEVA 

- BREAKING 1vs1 w kategorii do lat 15 oraz powyżej 15 lat: BEN-J, TEMPS, MANIEK 

- HOUSE 1vs1 otwarta kategoria: SoulTree, SASHA, RYFA 

- KRUMP 1vs1 otwarta kategoria: KID TIGHT EYEZ, ZONTA 

Jury ocenia jawnie przez wskazanie lepszego zawodnika. 

Uwaga! Zawodnicy tańczą do muzyki na żywo, DJ lub do utworu wylosowanego tuż przed rundą.  

Sędziowie prowadzą warsztaty taneczne w trakcie trwania 4 Opolskiego Festiwalu Tańca. Organizator oferuje 

osobom startującym w bitwach tanecznych i turnieju rabat w wysokości 20% na zakup Full Pass/Style Pass 

umożliwiający wzięcie udziału w warsztatach. Dodatkowo na każde 15 zakupionych passów przysługuje 1 gratisowy 

pass. Zapraszamy tancerzy i trenerów do skorzystania z tej oferty! Po niedzielnych warsztatach odbędą się panele 

dyskusyjne pt. „Zapytaj trenera, sędziego swego dlaczego?”. Bitwy uatrakcyjnią również pokazy sędziowskie. 

 
 



NAGRODY 

 Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów i zespołów biorących udział w zawodach. 

 Dyplomy i medale za I, II i III miejsce. 

 Puchar za I miejsce oraz nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów (w zależności od 

kategorii tanecznej). 

DYSCYPLINY i KONKURENCJE TANECZNE  

Piątek 24 listopada – Jazz Battle, Contemporary Battle, Salsa Battle, Tap Dance 
Battle, Disco Battle) 

Kategorie Czas Prezentacji Wiek 

Solo dziewczęta 
Solo chłopcy 
 
 

ELIMINACJE: losowanie zawodników, każdy z zawodników 
ma po jednym wyjściu ok. 40 sek. do następnej rundy 
przechodzi lepszy; 
PÓŁFINAŁ: losowanie zawodników, każdy z zawodników ma 
po dwa wyjścia ok. 40 sek. do następnej rundy przechodzi 
lepszy; 
FINAŁ: losowanie zawodników, każdy z uczestników ma po 
trzy wyjścia ok. 40 sek. - wygrywa najlepszy. 
 
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość połączenia chłopców 
i dziewcząt w przypadku małej liczby zgłoszeń. 

Juniorzy : 
12-15 lat (2005-2002) 
Dorośli: 
16+ (2001 i starsi) 

Piątek 24 listopada – Hip-Hop, Break Dance, Popping, KRUMP, House 
Kategorie Czas Prezentacji Wiek 

Solo dziewczęta 
Solo chłopcy 
 
 

ELIMINACJE: losowanie zawodników, każdy z zawodników 
ma po jednym wyjściu ok. 40 sek. do następnej rundy 
przechodzi lepszy; 
PÓŁFINAŁ: losowanie zawodników, każdy z zawodników ma 
po dwa wyjścia ok. 40 sek. do następnej rundy przechodzi 
lepszy; 
FINAŁ: losowanie zawodników, każdy z uczestników ma po 
trzy wyjścia ok. 40 sek. - wygrywa najlepszy. 
 
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość połączenia chłopców 
i dziewcząt w przypadku małej liczby zgłoszeń. 

Dorośli: 
Powyżej 16 lat (2001 i 

starsi) 
 
Kategoria wiekowa Open 
dla Krump oraz House 

 

Sobota 25 listopada – Jazz Battle, Contemporary Battle, Salsa Battle, Tap Dance 
Battle, Disco Battle) 

Kategorie Czas Prezentacji Wiek 

Solo dziewczęta 
Solo chłopcy 
 
 

ELIMINACJE: losowanie zawodników, każdy z zawodników 
ma po jednym wyjściu ok. 40 sek. do następnej rundy 
przechodzi lepszy; 
PÓŁFINAŁ: losowanie zawodników, każdy z zawodników ma 
po dwa wyjścia ok. 40 sek. do następnej rundy przechodzi 
lepszy; 
FINAŁ: losowanie zawodników, każdy z uczestników ma po 
trzy wyjścia ok. 40 sek. - wygrywa najlepszy. 
 
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość połączenia chłopców 
i dziewcząt w przypadku małej liczby zgłoszeń. 

Dzieci : 
Do 11 lat (2006 i młodsi) 
 

 

 

 



Sobota 24 listopada – Hip-Hop, Break Dance, Popping 
Kategorie Czas Prezentacji Wiek 

Solo dziewczęta 
Solo chłopcy 
 
 

ELIMINACJE: losowanie zawodników, każdy z zawodników 
ma po jednym wyjściu ok. 40 sek. do następnej rundy 
przechodzi lepszy; 
PÓŁFINAŁ: losowanie zawodników, każdy z zawodników ma 
po dwa wyjścia ok. 40 sek. do następnej rundy przechodzi 
lepszy; 
FINAŁ: losowanie zawodników, każdy z uczestników ma po 
trzy wyjścia ok. 40 sek. - wygrywa najlepszy. 
 
UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość połączenia chłopców 
i dziewcząt w przypadku małej liczby zgłoszeń. 

Juniorzy i Dzieci: 
do 15 lat (2002 i młodsi) 
 

 

PROGRAM TURNIEJU 

Zostanie przesłany i opublikowany po zamknięciu list startowych i umieszczony na stronie internetowej 

www.royaldancecenter.pl, www.opolskifestiwaltanca.pl oraz www.pft.org.pl 

BAZA NOCLEGOWA 

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu i organizacji noclegów dla grup. 
Polecamy partnerski Hotel **** DeSilva Premium przy ul. Leona Powolnego 10, 46-020 Opole 
Zapytania i rezerwacje prosimy kierować do recepcji hotelu pod numerem telefonu: 77 540 70 00 lub  
w dziale rezerwacji grupowych oraz współpracy z firmami u Pana Łukasza Skibińskiego na adres  
e-mail: l.skibinski@desilva.pl  

WYŻYWIENIE 

Organizator pośredniczy w zamawianiu i organizacji posiłków dla grup.  

Podczas Festiwalu jest możliwość skorzystania z posiłków w Restauracji Inspiracje znajdującej się na terenie 

domEXPO. Informacje szczegółowe o menu, ceny oraz zasady zamawiania znajdują się na stronie internetowej 

festiwalu. www.opolskifestiwaltanca.pl  

Istnieje możliwość skorzystania z obiadów na miejscu bez wcześniejszej rezerwacji – dania z karty restauracji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Przesłanie w nieprzekraczalnym terminie 6 listopada 2017 r. Karty zgłoszeń oraz potwierdzenia dokonania opłaty 

startowej na adres mailowy: biuro@opolskifestiwaltanca.pl  oraz m.gawron@pft.org.pl  

Wysokość opłat startowych:  jedną kategoria 40 zł / 10€ od osoby, dwie kategorie 60 zł / 15€ od osoby,  

trzy kategorie 80 zł/ 20€ od osoby, cztery kategorie i więcej 100 zł / 25€ od osoby. 

na rachunek bankowy Fundacji SPIN Alior Bank nr konta:  47 2490 0005 0000 4600 3869 2007 
DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY: IBAN: PL47249000050000460038692007 SWIFT/BIC: ALBPPLPW 

 

w treści przelewu należy wpisać, za co została dokonana startowa np.:  {Klub/zawodnik - opłata startowa} 

Przedstawiciel klubu/ zawodnik jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w dniu Turnieju  

w godzinach trwania rejestracji tj. od godziny 8:00 - domEXPO ul. Kępska 8, Opole 

 
Uwaga!!! 
W przypadku jakichkolwiek zmian na listach startowych prosimy o zgłaszanie poprawek mailem na bieżąco, co 
pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i spokojnie przeprowadzić rejestrację w dniu zawodów. 
 



DANE TECHNICZNE 

1. Do dyspozycji tancerze będą trzy parkiety o wymiarach: Sala A – 12 m x 14 m – podłoże: podłoga baletowa 
baletizol. Sala B – 9 m x 9 m – podłoże: podłoga baletowa baletizol. Sala C – podłoże podłoga plastikowa do 
street dance – 10 m x 10 m – Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości parkietów lub ich wymiarów. 

2. Zgłoszenia w formie elektronicznej tylko na oryginalnych kartach Organizatora (do pobrania na stronie 
www.royaldancecenter.pl, www.opolskifestiwaltanca.pl oraz www.pft.org.pl ) 

3. Godziny otwarcia rejestracji: 8:00 – 10:00. Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu wpłaty opłaty 
startowej. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu. 

4. Podczas Turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy 

wartościowe pozostawione w szatni bez opieki. 
6. Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso. 
7. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet. 
8. Organizator nie pobiera akredytacji foto/video – impreza ma charakter charytatywny zachęcamy do zakupu 

cegiełek Fundacji SPIN. 
9. Podczas Turnieju obowiązują bilety wstępu w wysokości: 20 zł / 5€  dorośli; 10 zł / 2,5€ dzieci i młodzież szkolna 

oraz seniorzy; dzieci do lat 4 bezpłatnie. Bilety będzie można zakupić w dniu Turnieju w kasie organizatora 
Turnieju. Bilety zakupione w kasie zawodów upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia do strefy widzów.  

10. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla trenera/opiekuna na 15 zawodników. 
 
Postanowienia końcowe: 
 
1. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym. 
2. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji 

delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej liczby opiekunów. 
3. Zgłoszenie się na Turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze i bezwarunkowo zgody 

na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i 
emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w 
materiałach z Turnieju. 

4. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania 

nieprawdziwych danych dotyczących wieku. Zawody s a rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego 
typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez względu na etap zawodów. Każdy uczestnik 
powinien dysponować dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek (np. legitymacja szkolna lub dowód 
tymczasowy) 

6. Kierownikiem organizacyjnym Turnieju jest Pan Tomasz Nawrocki tel. 600 044 210, który służy pomocą w 
przypadku wszelkich pytań i wątpliwości. 

7. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronie 
www.royaldancecenter.pl, www.opolskifestiwaltanca.pl oraz www.pft.org.pl  
 

Uwaga!  
Bitwy Taneczne są częścią IV Opolskiego Festiwalu Tańca, na który składa się również Międzynarodowy Turniej 

Tańca. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 
 
Notatki: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

                     Opolska Wenecja                                      Stawek Barlickiego i wieża Piastowska 

 
 

Zapraszam do odwiedzenia gościnnego Opola i 
pełnego udziału  

w IV Opolskim Festiwalu Tańca  
w imieniu organizatorów:  

Tomasz Nawrocki  
 

Do zobaczenia na parkiecie! 
 

                  Amfiteatr Opolski    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współorganizator oraz miejsce IV Opolskiego Festiwalu Tańca – domEXPO – Opole ul. Kępska 8 
 

 


