
KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO TAP DANCE 
GŁOGÓWEK’2018 

  
ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY i ŚWIATA IDO’2018  

 
pod Honorowymi patronatami: 

Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 

Starosty powiatu prudnickiego Radosława Roszkowskiego 

Burmistrza Miasta i Gminy Głogówek Andrzeja Kałamarz 
 
 

 

 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR 

Niepubliczna Placówka Artystyczna - Studio Tańca Royal Dance Center 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku 

Fundacja Spin 

Sekretariat Narodowy IDO w Polsce 

Polska Federacja Tańca 

 

TERMIN i MIEJSCE 

15 kwietnia 2018 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku 

ul. Stefana Batorego 10, 48-250 Głogówek 

 

KOORDYNACJA & LOGISTYKA 

Tomasz Nawrocki, tel. 600 044 210 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 



CELE MISTRZOSTW 

• popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca oraz wyłonienie Krajowych Mistrzów w strukturach IDO  

w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych; 

• Wyłonienie reprezentacji PZTF i PFT – członków Sekretariatu Narodowego IDO – na Mistrzostwa Europy i 

Świata International Dance Organization na rok 2018. 

• Mistrzostwa rozegrane zostaną zgodnie z przepisami IDO (szczegółowe informacje na www.ido-dance.com w 

zakładce IDO Rules) 

• konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami, tancerzami  

i trenerami; 

• promocja miasta Głogówek; 

• promocja powiatu prudnickiego; 

• promocja województwa opolskiego; 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Sędzia Główny niepunktujący wybrany przez Sekretariat Narodowy IDO w Polsce, min. 5 osobowa Komisja 
Sędziowska złożona z sędziów PFT i PZTF, sędziowie suplementarni, 2-osobowa komisja skrutacyjna.  
 
 

NAGRODY 

• Kategoria solo, duety i trio – puchary, medale i dyplomy za 1-3 miejsca, medale i dyplomy dla finalistów 

• Kategoria grupy i formacje – puchary, medale oraz dyplomy za 1-3 miejsca, statuetki i dyplomy dla finalistów 

• Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów biorących udział w KM IDO.  

 

KATEGORIE WIEKOWE I PODSTAWOWE INFORMACJE O PREZENTACJACH 

 

Kategorie wiekowe: 

• Dzieci do lat 7: rocznik 2011 i młodsi 

• Dzieci do lat 11 lat: rocznik  2007 i młodsi 

• Juniorzy 12 - 15 lat: rocznik 2006 - 2003 

• Dorośli powyżej 16 roku życia: rocznik 2002 i starsi 

• Dorośli 2 powyżej 31 roku życia: rocznik 1987 i starsi (tylko grupy i formacje) 

Tap Dance  

• Formacje: prezentacje 2:30 – 4:00 min (2:30 – 3:00 w kat.7- i 11-), do muzyki własnej 

• Grupy: prezentacje 2:30 – 3:00 min, do muzyki własnej 

• Solo, duety i tria: 1:45 – 2:15 min do muzyki własnej 

 

UWAGA! W kategorii DZIECI DO LAT 7 nie zostaną przyznane tytuły mistrzowskie. Zawody te noszą nazwę DANCE 

STAR i są eliminacjami do 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 mniejszy niż 2 lata od dolnej 
granicy wyższej kategorii wiekowej i 3 lata mniej od wieku starszego tancerza w duecie (dotyczy wszystkich 
dyscyplin IDO). 
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 kategorii wiekowej (dotyczy wszystkich dyscyplin IDO). 
 

PROGRAM TURNIEJU 
 

Wszystkie kategorie KM IDO Tap Dance 2018 zostaną rozegrane w niedziele 15.04.2018 roku. W przypadku dużej 
liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo rozegrania eliminacji w sobotę 14.04.2018 roku. 

 
Szczegółowy program zostanie przesłany i opublikowany po zamknięciu list startowych i umieszczony na stronie 

internetowej,  www.royaldance.pl/mistrzostwa  oraz www.pft.org.pl  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Posiadanie aktualnej licencji tanecznej PFT lub PZTF na rok 2018 

• Obowiązkowe zgłoszenie ON-LINE poprzez Bazę PFT (zgłoszenia on-line od 20.03.2018) poprzez stronę 

www.pft.org.pl/kluby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2018 r.   

 

Uwaga! Zgłoszenia w terminie 1.04 – 10.04.2018 mogą zostać przyjęte wyłącznie po dokonaniu podwójnej opłaty 

startowej. Od dnia 11.04.2018 organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia ze względów 

organizacyjnych. 

• Dokonanie opłaty startowej w terminie do dnia 31 marca 2018 w wysokości:  

Solo – 47 zł, Duety – 94 zł, Trio – 141 zł, Małe Grupy – 270 zł, Formacje – 690 zł – osobno za każdą prezentację,  

z opisem za co wniesiono opłatę (nazwa zespołu – opłata startowa np. 7xSolo, 2x Duet, 1xFormacja) 

na rachunek bankowy: 

mBank:  42 1140 2004 0000 3502 3717 5420 

 

Royal Dance Company Tomasz Nawrocki,  

45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50 

 

Brak wpłaty jest jednoznaczny z nieprzyjęciem zgłoszenia w terminie i koniecznością wpłaty podwójnej opłaty startowej 

za każdą prezentację. 

• Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników w dniu Mistrzostw                           
w godzinach trwania rejestracji tj. od godziny 8:00 do 10:00 w MGOK, ul. Stefana Batorego 10, 48-250 Głogówek.  

• Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. 
 

 
 

 

 



BAZA NOCLEGOWA 

Organizator nie pośredniczy w zamawianiu i organizacji noclegów dla grup. 
 

WYŻYWIENIE 

Organizator pośredniczy w zamawianiu i organizacji posiłków dla grup.  
 

CEGIEŁKA WSTĘPU 

• 15 zł – dzieci, młodzież ucząca się i seniorzy 

• 30 zł – dorośli 

Cegiełki będzie można zakupić w dniu Mistrzostw w kasie organizatora. 
 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator NIE ZAPEWNIA agrafek do numerów startowych! 
2. Do dyspozycji tancerzy będzie drewniany parkiet wymiarach: – 12 m x 14 m  
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. Klub/tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się z Mistrzostw nie skutkuje 

zwrotem opłaty startowej. 
5. W trakcie Mistrzostw będzie działać punkt medyczny oraz bufet. 
6. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane ani dozorowane. Organizator nie bierze odpowiedzialności  

za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bez opieki. 
7. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji 

delegującej. Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów. 
8. Na prowadzenie reklamy i działalności charytatywnej bądź zarobkowej w każdej postaci należy uzyskać pisemną 

zgodę organizatora. 
9. Podczas Mistrzostw uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

obowiązujących w MGOK w Głogówku. 
10. Udział w Mistrzostwach 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. 

11. Protesty Przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji i 
rozpatrywane przez Sędziego Głównego, Organizatora i przedstawicieli Organizacji po wniesieniu wadium w 
wysokości 200 zł. W przypadku nie uwzględnienia protestu wadium nie jest zwracane i przepada na rzecz SN IDO 
w Polsce. 

12. Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet. 
13. Organizator nie pobiera opłat za akredytację foto/video. 
14. Wejście na teren hali możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora uczestnika, trenera, opiekuna, 

zaproszenia lub na podstawie ważnego biletu dla publiczności. 
15. Wykrycie jakichkolwiek niezgodności wiekowych zawodników skutkować będzie ich dyskwalifikacją. 

 
 

Zapraszam do odwiedzenia gościnnego Głogówka i pełnego udziału  
w KM IDO Tap dance  

w imieniu organizatorów:  
Tomasz Nawrocki  

 
Do zobaczenia na parkiecie! 


