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CELE: 
 

• Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego oraz ruchu 
cheerleadingu 

• Stworzenie możliwości do rywalizacji pomiędzy najlepszymi tancerzami w 
Polsce reprezentujących różne style i techniki tańca 

• Wyłonienie najlepszego spośród Mistrzów Polski 2018 roku z Polskiej 
Federacji Tańca 

• Stworzenie płaszczyzny do spotkania najlepszych tancerzy amatorów 
Jurorami z zawodowej sceny tanecznej i możliwości współpracy 

• Zawody utrzymane w duchu rywalizacji Fair Play. 
• Promocja miasta Busko-Zdrój i walorów Hali Sportowej PMOS. 

 
 

 
PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 

 
 
Udział mogą wziąć  tylko  MISTRZOWIE  POLSKI z 2018 roku -  zarówno 
soliści, duety, grupy, formacje czy produkcje, którzy zdobyli tytuł w kategorii 
dorośli ( 16+) we wszystkich kategoriach Performing Art, Street Dance, Couple 
Dance, Cheerleading oraz posiadają licencję członków uczestników, a 
delegujące ich kluby posiadają  licencję członków wspierających  w Polskiej 
Federacji Tańca na rok 2018 r. 
 
 
1. WYSŁANIE ZGŁOSZENIA: 
Każdy klub, którego tancerze spełniają warunki startu w Gali i chce otrzymać 
nominację przesyła zgłoszenie do 30  sierpnia 2018 r 
na adres: 
galamistrzowpft@gmail.com 
 
Zgłoszenie musi być podpisane w następujący sposób:  
1. treść: 
 „Zgłaszam udział …………. …….. z klubu ……………………….do udziału 
w głosowaniu do Gali Mistrzów PFT” 
 „dyscyplina-  MISTRZ  -rok- , kategoria” 
2.załącznik: 
- materiał wideo lub foto z mistrzowską choreografią. 
3. załącznik: 
- zgoda na publikowanie wizerunku i wykorzystanie materiału wideo ( wg 
wzoru) 
Tylko pełne zgłoszenia będą przyjmowane. 
 
 



2. GŁOSOWANIE INTERNETOWE -  KONKURS FB: 
 
Zgłoszeni  biorą udział w głosowaniu na facebook’u . 
 Głosowanie odbędzie się w 4 kategoriach: Performing , Street Dance, Couple 
Dance, Cheerleading. Rozpocznie się on nie później niż 31 sierpnia i trwać 
będzie do 10 września  2018 r. Wszyscy użytkownicy FB są uprawnieni do 
wzięcia udziału w głosowaniu. Głosowanie zostanie wykonane w liczbie 
polubień wideo otrzymywanych za pośrednictwem FB.  
 
3. DZIKIE KARTY : 
 
Zarząd Polskiej Federacji Tańca  może, ale nie musi, wybrać dwóch 
uczestników bezpośrednio na Galę po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 12 
września 2018 r. 
Organizator ma możliwość nominowania jednego uczestnika bezpośrednio na 
Galę - po zakończeniu głosowania, najpóźniej do 12 września 2018 r. 
 
4. OGŁOSZENIE LISTY FINALISTÓW: 
 
Lista zakwalifikowanych do Gali Finałowej uczestników zostanie opublikowana 
na stronie PFT w dniu 12 września 2018 r. Finaliści zostaną poinformowani 
dodatkowo drogą mailową oraz telefoniczną. 
 
Każdy klub którego tancerze zostali wybrani zobowiązany jest przesłać do 
organizatorów do dnia 20 września 2018 r. materiały promocyjne do 
wykorzystania podczas Gali Finałowej: 
 
1. Materiał video z występu podczas Mistrzostw – do 3 minut 
2. Materiał video o tancerzach, szkole, trenerach – materiał do wyświetlenia 
podczas Gali  - (nagrać to,  co chcieliby uczestnicy o sobie powiedzieć lub 
pokazać) – czas do 2 minut 
3. Materiał foto - 10 zdjęć z tancerzami i trenerami ( do umieszczenia w folderze 
promocyjnym) – format . jpg; rozmiar: 
4. Listę imienną tancerzy i trenerów 
5. Logotyp szkoły lub zespołu  
6. Krótki opis uczestników: jak długo trenuje, kto jest trenerem, jakie style 
ćwiczy jakie ma osiągnięcia, ciekawe doświadczenia itp…  
7. plik z muzyką do choreografii  

 
REGULAMIN  KWALIFIKACJI  DO  GALI:  

 
1. W głosowaniu internetowym w kategoriach: performing art, street dance, 
couple dance nominację otrzymają po dwa podmioty z każdej kategorii , które 
zdobędą największą liczbę głosów. W kategorii Cheerleading nominację 
otrzyma jeden podmiot, który zdobędzie najwięcej głosów. 
 



2. Z dzikich kart nominowane mogą być maksymalnie trzy podmioty. 
 
W całej procedurze nominowania na liście może być maksymalnie 10 
podmiotów – 7 z glosowania internetowego, 3 z dzikich kart. 
 
3. Podczas Gali każdy podmiot prezentuje jedną choreografię -  wg przepisów 
IDO –głównie w stylu, w którym został Mistrzem. 
Komisja sędziowska typuje trzy najlepsze do finału. Zakwalifikowani w finale 
mogą zatańczyć nową choreografię – czas trwania do 5 minut – lub  ponownie tę 
samą choreografię z półfinału. 
 
 

NAGRODY : 
 

 Wszyscy finaliści otrzymują nagrody finansowe:  
1 miejsce –   10 000 zł 
2 miejsce –    4 000 zł 
3 miejsce –                    2 500 zł 
miejsca od 4  do 10 –        350 zł 
  
Zwycięzca otrzyma także certyfikat mistrzowski wydany  przez PFT. 
 
Dodatkowo zwycięzcy, oprócz nagród, otrzymują propozycję współpracy z 
Polską Federacją Tańca  jako „Twarz PFT ” . Na jej podstawie wezmą udział w 
opłaconej przez PFT sesji zdjęciowej, będą swoim wizerunkiem promować 
Federację, a także otrzymają certyfikat współpracy. 

Zwycięzcy otrzymają także nagrody od sponsorów.  

 

OCENA: 
 
Komisja sędziowska składa się z 5 sędziów, sędziego głównego, sędziego 
skrutinera. Obowiązuje skating system. Wszystkie kategorie oraz dyscypliny 
będą oceniane na równi. 
W komisji sędziowskiej zasiądą: 
Piotr Galiński, Witold Jurewicz, Maciej Florek, Aleksander Ostanin oraz inni 
zaproszeni goście. 
 
Imprezę poprowadzi Iwona Pavlowicz. 

 
 

 
 
 



INFORMACJE  DODATKOWE: 
 
1. Parkiet o wymiarach 10m x 12 m z podłogą baletową. 
2.  Uczestnicy nie ponoszą żadnej opłaty startowej ani żadnej innej opłaty 
manipulacyjnej . 
3.  Zawodnicy są odpowiedzialni za własną podróż i zakwaterowanie. 

 
 
 
 

Serdecznie zapraszam 
 do Buska Zdroju 

z tanecznym pozdrowieniem 
 

Sylwana Mazur 


