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21 – 22.09.2018 r. 

PGE NARODOWY  
sala V.I.P. 

 ul. Poniatowskiego 1 w Warszawie 
 

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE,  
ZAWODY Z NAJWIĘKSZĄ WIDOWNIĄ W EUROPIE!!! 

 
PRZYJEDŹ i ZATAŃCZ W SWOJEJ ULUBIONEJ KATEGORII,  

disco dance, freestyle, hip hop, street dance,  
cheerleading, performing art. improvisation, inne formy tańca 

 
a po zawodach obejrzyj największy koncert dyskotekowy jaki widziałaś/widziałeś lub 

zatańcz* na scenie dla 50.000 widzów na stadionie i milionów przed telewizorami. 
 

PULA WEJŚCIÓWEK i NAGRÓD PRZEKRACZA 100.000 zł 
 

Mega Gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki dance w jednym miejscu, o jednej porze.  
Jak co roku na płycie PGE Narodowego  

wystąpią artyści bijący wszelkie rekory popularności 
CLEO, BOYS, ZENON MARTYNIUK i zespół AKCENT, SŁAWOMIR, SABRINA – 

to początek listy gwiazd Wielkiego formatu! 
 

BĄDŹ CZĘŚCIĄ TEGO NIESAMOWITEGO WYDARZENIA!!! 
 

Organizatorzy: 
 

 
 

 

 

Patronat: 

 

 

 

Zasady rozgrywania zawodów ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY: 

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
Każdy tancerz biorący udział w tym wydarzeniu zobowiązany jest do zapoznania się, 
przeczytania, zrozumienia i przestrzegania niniejszego regulaminu. 
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Cele: 
a. popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego  
b. konfrontacja dorobku artystycznego i wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami       

 i zawodnikami oraz integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca, 
c. promocja wydarzenia ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY w europejskim środowisku 

tanecznym oraz integracja Fun-Clubów Rodziców i rywalizacja w duchy fair play 

Komisja Artystyczna 
Powołana przez Organizatora, złożona z Sędziego Głównego (niepunktującego) oraz 
licencjonowanych sędziów oraz sędziów VIP z dziedziny tańca nowoczesnego, 
cheerleadingu i ruchu muzycznego plus 2 osobowa Komisja Skrutacyjna.  

 

Sędziowie wolontarni zainteresowani współpracą przy evencie proszeni są o kontakt 
osobisty z organizatorem najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 roku.  

 
Feedback 

* Podczas trwania Koncertu ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY, zwycięzcy wybranych 
kategorii zostaną zaproszeni do występu na scenie głównej i/lub na dwóch scenach 
ściśle związanych ze sceną główną, co wiązać się będzie z występem na żywo w Telewizji. 

 
Upominki dla tancerzy i trenerów 

1. nieodpłatne bilety wstępu na Koncert ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY (wydzielony 
sektor) dla wszystkich uczestników zawodów (tancerzy i trenerów). 

2. dla trenerów zespołów zamiennie wejściówki do sektoru Golden Circle przy scenie  
3. dyplomy dla wszystkich finalistów 
4. okolicznościowe medale dla miejsc I,II,III 
5. okolicznościowe statuetki dla miejsc I,II,III 
6. medale dla solistów/duetów z finałowych miejsc poza podium 
7. statuetki dla grup i formacji z finałowych miejsc poza podium 
8. certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w zawodach 
9. fun i integracja, jakiej do tej pory nie było nigdzie wcześniej 
10. ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów 

Kontakt do organizatorów: 
Dyrektor Artystyczny zawodów: 

Piotr Patłaszyński 663 601 317 e-mail: piotr.patlaszynski@reliese.pl  

Dyrektor Organizacyjny: 

Leszek Cichocki 602 522 586, e-mail: leszek.cichocki@reliese.pl 

Przedstawiciel Organizatora Głównego Roztańczony PGE Narodowy: 
Mateusz Daciuk, e-mail: mateusz.daciuk@krysiakpolska.pl  

Koordynator ds. Sędziów:  

Anna Grzmiączka 504 045 397 e-mail: anna.grzmiaczka@reliese.pl 

Faktury, przelewy, rozliczenia – startowe (tylko pisemnie) 

Elżbieta Kłos e-mail: biuro@reliese.pl   

Program zawodów: 

Michał Gawron 604 640 305 e-mail: m.gawron@pft.org.pl  
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Kategorie wiekowe i taneczne dla solistów i duetów** 
(disco dance, hip-hop, performing art. improvisation) 

 
Baby Kids    7 lat i młodsi / 7.- - 2011 i młodsi 

Children 1  8 – 9 lat  / 8.-9 - 2010 – 2009  
Children 2 10 – 11 lat  / 10-11 - 2008 – 2007  
Junior 1 12 – 13 lat / 12.-13 - 2006 – 2005 
Junior 2 14 – 15 lat / 14.-15 - 2004 – 2003 
Junior 3 16 – 17 lat  / 16.-17 - 2002 – 2001 
Youth  18 – 22 lat  / 18.-22 - 2000 – 1997  
Adults 1 23 – 30 lat / 23.-30. - 1996 – 1988  
Adults 2 31 lat i starsi / 31.+ - 1987 i starsi 
 
** - Organizator zastrzega sobie możliwośc łączenia kategorii wiekowych. 

 
Kategorie wiekowe i taneczne dla małych grup i formacji** 

(disco dance, hip-hop, jazz, inne formy tańca) 
 

Baby                7 lat i młodsi / 7.- - 2011 i młodsi 

Children  11 lat i młodsi / 11. -           - 2007 i młodsi 
Junior  12 – 15 lat  / 12.-15 - 2006 – 2003  
Adult 1 16 lat i więcej  / 16+ - 2002 i starsi 
Adult 2        31at i więcej  / 31+ - 1987 i starsi 

 
UWAGA!   
W grupach i 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 wiekowej, jednak w kategorii ADULTS2                

nie mogą tańczyć tancerze młodsi niż 31 lat. 

 

MUZYKA i sposób prezentacji: 
Kategorie:  
1/ disco dance solo i duety oraz małe grupy, hip hop solo i duety oraz małe grupy , a także 
performing art. improvisation solo, rozgrywane są do muzyki Organizatora. 
Czas prezentacji solo i duetów 1 minuta,  małych grup 1.30 (dzieci), 2.00 (kategorie starsze). 
 

2/ disco dance, hip hop, jazz dance, inne formy rozgrywane są do muzyki własnej. 
Czas trwania prezentacji: dzieci: 2,30 sek, pozostałe kategorie wiekowe 3,00 min. 
 
Muzykę należy dostarczyć w dobrej jakości do DJ`a najpóźniej przed rozpoczęciem danej 
kategorii tanecznej. Każdy nośnik (płyta CD, Mp3, pendrive i inne) 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 
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Kategorie wiekowe i taneczne dla zawodników Cheerleading:  
Freestyle pom:  
duety, mini grupy i zespoły – pee wee, mini, junior, senior, silver & platinium 
Cheer Hip Hop:  
mini grupy i zespoły – junior, senior 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Terminowe zgłoszenie oraz opłaty: 
Każdy Klub ma obowiązek:  
a/ dokonać zgłoszenia wyłącznie na załączonym druku exel, który stanowi oficjalną kartę 
zgłoszenia i wysłać na adres michal.gawron@reliese.pl z kopią do biuro@reliese.pl  
b/ przesłać skan dokonanej opłaty startowej w terminie do dnia 08.09.2018 r. do godziny 
23.59 na adres: biuro@reliese.pl  
Zgłoszenie bez potwierdzenia wpłaty jest jednoznaczne z nieprzyjęciem zgłoszenia                    
w terminie i koniecznoścą wniesienie podwójnej opłaty startowej za każdą dyscyplinę, 
konkurencję oraz kategorię wiekową. 
UWAGA! Zgłoszenia przesyłane po 08.09.2018 roku będą przyjmowane tylko   po 
akceptacji przez Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem po dokonaniu 
podwójnej opłaty startowej. 
W podanym wyżej terminie do dnia 08.09.2018 roku do godziny 23.59 na zgłaszającym 
spoczywa obowiązek wniesienia opłaty startowej osobno za każdą konkurencję, kategorię 
wiekową i dyscyplinę wg poniższych stawek: 
IDO POLSKA & ICU Polska: solo – 50 zł; duet – 80 zł; grupa – 230 zł; formacja 490 zł. 
Tancerze nie posiadający licencji PFT, PZTF, PSCh, PZSC wnoszą opłatę podwyższoną o 50% 
W sprawach wykupu licencji startowej Polskiej Federacji Tańca prosimy o kontakt 
m.gawron@pft.org.pl  
 

Opłaty startowe należy wnosić na konto: 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DUET, ul. Moniuszki 5; 05-400 Otwock 

MBank: 43 1140 2017 0000 4802 1292 7257 
umieszczając w tytule przelewu: Nazwę Klubu z dopiskiem „PGE NARODOWY – startowe za  
co (np.: 6x S, 4xD, 5xG, 2XF). 
Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener/przedstawiciel Klubu. 
W przypadku uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostaną 
zdyskwalifikowani w danej kategorii i dyscyplinie tanecznej.  
W tym wypadku wszelkie opłaty – w tym opłaty startowe – nie podlegają zwrotowi.  
 
UWAGA!  
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych PRZED upływem 
terminu zgłoszenia w przypadku w przypadku zagrożenia czasowego możliwości 
przeprowadzenia imprezy! 
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Bilety wstępu i akredytacje: 
- Bilety wstępu na zawody Roztańczony PGE Narodowy są do nabycia wyłącznie poprzez 
portal ebilet.pl  Bilety zakupują Rodzice/opiekunowie prawni i inni fani tancerzy. 
Każdy Klub otrzymuje GRATIS wejściówki wg następującego klucza: 

• 1 wejściówka dla każdego zgłoszonego i opłaconego tancerza,  

• 2 wejściówki dla opiekunów na pierwszą grupę do 20 tancerzy wliczając trenerów          
+ dodatkowo 1 wejściówka dla opiekuna na kolejną rozpoczętą grupę 15 tancerzy. 

-  bilety grupowe (20 szt. i więcej) zamawia, opłaca i odbiera wyłącznie jedna osoba z klubu. 

Zapotrzebowanie na bilety grupowe proszę kierować na adres: zamowienia@krysiakpolska.pl   

-  amatorska akredytacja FOTO-VIDEO: Gratis 
 

Postanowienia końcowe : 
• Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów B.H.P.               

i P. Poż. PGE Narodowy oraz do poruszania się wyłącznie w wydzielonych strefach, 

• Wejście do stref wyznaczone będzie odpowiednimi opaskami, których noszenie jest 
obowiązkowe przez cały czas trwania zawodów, UWAGA! Nie będzie możliwości 
poruszania się pomiędzy strefami, 

• Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące, 

• Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami zawodów, 

• Zabrania się używania napisów reklamowych – w tym nazw zespołów – na strojach 
tanecznych, czapkach, szalach, rękawiczkach, butach itd… 

• Na prowadzenie każdej reklamy należy uzyskać pisemną zgodę Organizatora, 

• Garderoby są ogólnie dostępne i nie są zamykane. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy, 

• Rzeczy cenne typu: dokumenty, kluczyki, smartfony, laptopy, biżuteria mogą zostać 
złożone w zamykanym sejfie organizatora za pokwitowaniem oddania rzeczy do 
przechowania,  

• Wszyscy tancerze zobowiązani są do tańczenia boso lub w obuwiu, które nie niszczy 
podłogi baletowej, 

• Wymiary podłogi HARLEQUIN 10 x 12 metrów, wysokość 6 metrów 

• Organizator nie przewiduje prób parkietu, 

• W przypadku zniszczeń koszty zadośćuczynienia lub naprawy ponosi zawodnik         
lub instytucja delegująca, 

• Dokonanie zgłoszenia i udział w ROZTAŃCZONY NARODOWY równoznaczne jest              
z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo zgody na rejestrację fotograficzną, video    
i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystywanie, publikację, emisję, 
miksowanie w dowolnych mediach przez Organizatorów, a także na wykorzystanie 
danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów i w materiałach po 
zakończeniu zawodów, 

• Uczestnik ma prawo wycofać się z zawodów na każdym ich etapie. W takim 
przypadku opłata startowa nie podlega zwrotowi,  
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• Opłata startowa nie podlega również zwrotowi w przypadku odpadnięcia 
zawodnika w rundach eliminacyjnych, 

• Protesty wyłącznie w formie pisemnej przyjmowane będą do 30 minut po 
zakończeniu danej konkurencji, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 zł do 
Organizatora, który w przypadku odmowy uznania protestu przekazuje kaucję na 
rzecz Organizatora. W przypadku uznania protestu kaucja jest zwracana 
składającemu protest, 

• Protesty rozpatrują wspólnie: Sędzia Główny i Organizator, 

• Podczas Mistrzostw działać będą: punkty gastronomiczne, punkty ratownictwa 
medycznego, parkingi niestrzeżone, punkty butikowe. 

• Szczegółowy Program zawodów zostanie zamieszczony na stronach Organizatora po 
8 września 2018 roku lub do 10 dni po wcześniejszym zamknięciu list startowych. 

• Ilość zawodników mająca możliwość wzięcia udziału w zawodach jest ograniczona 
do ramowego programu czasowego 

 
Zapraszamy do udziału w najbardziej roztańczonym wydarzeniu roku!, 

 
W imieniu Organizatorów: 

 
            Piotr Patłaszyński 

            Dyrektor Artystyczny  
                /-/ 
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MOJE NOTATKI: 

 

 

 

 

 


