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Zawody otwarte, przeznaczone dla klubów niezrzeszonych w żadnej organizacji tanecznej w Polsce oraz 

zrzeszonych w Polskiej Federacji Tańca i organizacjach partnerskich działających na terenie RP. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do rozegrania części kategorii w sobotę 24.10.2020. 



CELE TURNIEJU 
- Wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych poziomach zaawansowania. 

- Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego wypoczynku. 

- Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami 

- Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju w duchu fair play 

- Promocja miasta Busko-Zdrój i jego walorów kulturalno – sportowych 

 

KATEGORIE WIEKOWE TANECZNE, SPOSOBY ICH ROZGRYWANIA 

 
INNE FORMY 

 

PRODUKCJE 

POW. 24 OSÓB 

Muzyka własna 

czas i kategorie : 

WG PRZEPISOW IDO 

 

BEZ OGRANICZEŃ 

 
JAZZ DANCE ,  MODERN  DANCE  

 

 

SOLO  

 

 

początkujący: 
Tancerze , dla których OPDC  będzie pierwszym turniejem oraz dla osób, 

które startowały w klasach najniższych na turniejach klasowych 

średniozaawansowani: 
Tancerze, którzy startowali w ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie 

kwalifikując się do finałów lub uczestnicy KM IDO, którym nie udało się 

zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału  

zaawansowani: 
Finaliści i półfinaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych rangi 

Mistrzowskiej  

Do rundy - Półfinał –  wybrana 1 min. 

Finał  – 1 min. 45 s – 2 min. 15 s (muzyka własna) 

 

 

Mini Kids 

7- lat (2013 i 

młodsi)  

Children 

 12- lat (2008 i 

młodsi)  

Junior 1  

13-14 lat (2006-

2007) Junior 2  

15-16 lat (2004-

2005) 

Adults 1  

17+ lat (2003 i 

starsi) 

DUETY – 1 min. 45 s – 2 min. 15 s (muzyka własna) 

GRUPY 

(3-7 TANCERZY) 

2 min. 30 sek. - 3 min. 00 s (muzyka własna)  Mini Kids 7- 

Chilren 12-  

Junior 13-16  

Adult 1 17+ 
FORMACJE 

(8-24 TANCERZY) 

2 min. 30 sek. - 3 min. 00 sek. (muzyka własna) –(7.- i 12.-) 

2 min. 30 sek. - 4 min. 00 sek. (muzyka własna) – (13.-16, 17.+ ) 

   

 

SHOW DANCE 
 

 

SOLO 

 

początkujący: 
Tancerze , dla których OPDC  będzie pierwszym turniejem oraz dla osób, 

które startowały w klasach najniższych na turniejach klasowych 

średniozaawansowani: 
Tancerze, którzy startowali w ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie 

kwalifikując się do finałów lub uczestnicy KM IDO, którym nie udało się 
zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału  

zaawansowani: 
Finaliści i półfinaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych rangi 
Mistrzowskiej  

1 min. 45 s – 2 min. 15 s (muzyka własna) 

 

Mini Kids 

7 - lat (2013 i 

młodsi)  

Children 

 12- lat (2008 i 

młodsi)  

Junior 1  

13-14 lat (2006-

2007) Junior 2  

15-16 lat (2004-

2005) 

Adults 1  

17+ lat (2003 i starsi) 

 
DUETY 

 

1 min. 45 s – 2 min. 15 s (muzyka własna) 

GRUPY 

(3-7 TANCERZY) 

2 min. 30 sek. - 3 min. 00 s (muzyka własna)  Mini Kids 7- 

Chilren 12-  

Junior 13-16  

Adult 1 17+ 

FORMACJE 

(8-24 TANCERZY) 

2 min. 30 sek. - 3 min. (muzyka własna) – 7-, 12- 

2 min. 30 sek. - 4 min.  (muzyka własna) – (13.-16,17+) 



NAGRODY 
 

- dyplomy dla wszystkich uczestników, 

- medale za miejsca 1 - 3 dla solistów i duetów, 

- puchary za 1 miejsca we wszystkich poziomach zaawansowania  

- puchary i medale za miejsca 1 – 3 dla grup / formacji / produkcji 

 

 

DISCO DANCE, HIP-HOP, PAI  - LIGI POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA 

 
1) Podział na ligi – poziomy zaawansowania 

LIGA OPIS 
STRÓJ / MAKIJAŻ 

(obuwie: dowolne sportowe lub taneczne, lub bez 
obuwia) 

S Tancerze o najwyższym poziomie zaawansowania 

Bez ograniczeń (nie dotyczy PAI*) 
makijaż dopasowany do wieku 
tancerza/zawodnika 

A Tancerze zaawansowani 

B Tancerze średnio zaawansowani 

C 
Tancerze początkujący/średnio zaawansowani 
(po zdobyciu ligi C nie ma możliwości  
powrotu do ligi D) 

D 
Tancerze początkujący.  
(po zdobyciu ligi D nie ma możliwości  
powrotu do ligi E) 

Dozwolone: 

 bluzy, koszulki (t-shirt), topy, body, itp. 

 spodnie, spodenki, lajkry (lycra), spódniczki  

 kolor dowolny (nie dotyczy PAI*) 
Zabrania się: 

 używania kostiumów i strojów z ozdobami, 
szytych specjalnie do tańca  

 dodawania ozdób typu kamienie, cekiny, 
frędzle itp. 

 stosowania jakiegokolwiek makijażu, 
sztucznych rzęs,  sztucznych włosów, 
lakierów koloryzujących, brokatów itp 

E 
(debiuty) 

Tancerze początkujący, 
którzy pierwszy raz biorą udział w turnieju.  
(w tej lidze można zatańczyć tylko jeden raz) 

* W kategorii PAI bez względu na poziom zaawansowania kostium tylko koloru czarnego, bez ozdób typu 
cekiny, kamienie, frędzle itp. 
 
UWAGI: 
1. O przynależności zawodników do danej ligi na zawodach decydują zdobyte przez tancerza/zawodnika 

punkty na poprzednim turnieju. W przypadku braku zdobytych punktów (czyli przed pierwszym startem) 
ligę tancerza/zawodnika określa trener (jeśli jest to pierwszy turniej punktowy – ligę przydziela trener na 
podstawie dotychczasowych osiągnieć i poziomu zaawansowania zawodnika) 

2. Trener/instruktor może zgłosić tancerza/zawodnika do wyższej ligi z pominięciem niższych lig. 
3. Trener/instruktor nie może zgłosić tancerza/zawodnika do niższej ligi, gdy był on sklasyfikowany w 

wyższej lidze. 
4. O przynależności duetu do danej ligi decyduje niższa liga partnera z duetu. 
5. Ligi D i C są ligami „stałymi” tzn. po osiągnięciu poziomu ligi D lub C nie ma możliwości powrotu do 

niższej ligi.              W ligach B, A, S zawodnicy którzy nie zdobędą wymaganej ilości punktów zostaną 
sklasyfikowani do niższej ligi na kolejne zawody 

 
2) Kategorie wiekowe i obowiązujące w nich ligi 

SOLO 

WIEK** LIGA 

5 lat i młodsi OPEN 



6 lat E D     

7 lat E D C    

8 lat E D C B   

9 lat E D C B A  

10 lat E D C B A S 

11 lat E D C B A S 

12 lat E D C B A S 

13-14 lat E+D* C+B* A+S* 

15 i starsi  E+D* C+B* A+S* 

 
* punkty liczone z wyższej ligi, klasyfikacja na podstawie punktów z niższej ligi 
** o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza 

 

DUETY 

   WIEK*** LIGA 

8 lat i młodsi E+D** C+B*  

9-10 lat E+D** C+B* A+S* 

11-12 lat E+D** C+B* A+S* 

13-14 lat E+D** C+B* A+S* 

15 lat i starsi E+D** C+B* A+S* 

 
* w ligach C+B i A+S punkty liczone z wyższej ligi, klasyfikacja na podstawie punktów z niższej ligi 
** w duetach w lidze E+D można wystąpić tylko raz  
*** o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z partnerów  
       (maksymalna różnica nie może być większa niż 2 lata) 
 
 
 
 
 

GRUPY 

   WIEK**** LIGA 

12 lat i młodsi Rising Stars Shining Stars 

13-16 lat Rising Stars Shining Stars 

17 lat i więcej Rising Stars Shining Stars 

 
**** w danej kategorii wiekowej może tańczyć maksimum 50% tancerzy z młodszej kategorii wiekowej. 
Wiek młodszych tancerzy nie może być mniejszy niż 2 lata od dolnej granicy wyższej kategorii 
wiekowej 
 

3) Kategorie taneczne 



 DD – DISCO DANCE solo, duety, grupy, formacje* 

(dopuszcza się możliwość wykonywania elementów gimnastycznych: przerzut bokiem i przejście w 
przód/tył). 

 HH – HIP HOP solo, duety, grupy, formacje* 

 PAI – PERFORMING ART IMPROVISATION solo, Prezentacje indywidualne do muzyki organizatora 
(spis nagrań nie będzie publikowany – zostanie losowo wybrany w dniu zawodów) w oparciu o technikę 
tańca jazzowego, klasycznego lub modern. Podstawą oceny pokazu jest interpretacja muzyki, poziom 
techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Kostium tylko koloru czarnego. 

 DDF – DISCO DANCE FREESTYLE solo, tylko liga OPEN w dwóch kat. wiek. 12 lat i młodsi, 13 lat i 
starsi 

* w kategorii grupy i formacje może zostać rozegrana 1 runda kwalifikująca do poziomu 
zaawansowania RISING STARS lub SHINING STARS 
 

 

4)  Sposób rozgrywania turnieju 
W każdej rundzie solo i duety Disco Dance, Disco Freestyle, Hip-Hop i PAI tancerze prezentują się trzy razy* 
(muzyka organizatora): 

1. krótka prezentacja zbiorowa „dla rozgrzewki”, nieoceniana przez komisję sędziowską, ok. 10 sek.**
  

2. prezentacja główna „indywidualna” oceniana przez komisję sędziowską, gdzie ilość solistów/duetów 
na parkiecie zależy od kategorii wiekowej i ligi, np.: 

 Liga E, D, C do 4 solistów/duetów; czas prezentacji solo ok. 35 sek., duety i PAI ok. 45-50 sek. 

 Liga B do 4 solistów/duetów w eliminacjach, w finale 2 solistów/duety na parkiecie, ok 45-50 sek.  

 Liga A, S do 4 solistów/duetów w eliminacjach, w finale 2 solistów/duety na parkiecie, czas 
prezentacji solo 50-60 sek., duety ok. 50 sek. 

3. prezentacja zbiorowa oceniana przez komisję sędziowską, czas prezentacji ok. 30-50 sek. 
 

 
  

Grupy w każdej rundzie prezentują się jeden raz: 

 Disco Dance – 1 min 30 sek w kat. do lat 12, 2 min w pozostałych (muzyka organizatora) 

 Hip-Hop – 2 min (muzyka organizatora) 
 

Formacje w każdej rundzie prezentują się jeden raz: 

 Disco Dance – 2:30-3:00 (muzyka własna) 

 Hip-Hop – 2:30-3:00 (muzyka własna) 
 

* jeśli w lidze E, D, C, B jest nie więcej niż 3 podmioty – odbywają się dwie prezentacje oceniane przez 
komisję sędziowską (główna i końcowa); jeżeli jest 1 podmiot – odbywa się tylko jedna runda główna 
(oceniana). 

** w kategorii PAI czas zależny od ligi: 45-60 sek. 
 
Po zawodach każdemu zawodnikowi/tancerzowi zostaną naliczone punkty (w kat. solo i duety) zgodnie z 
regulaminem lig PFT (regulamin jest na www.pft.org.pl/1015,Ligi_PFT.html). Punkty będą określały w jakiej 
lidze zawodnik/tancerz może brać udział w kolejnych zawodach. Na prośbę trenera będzie możliwość 
zmiany ligi jedynie na wyższą 

 

 
5) Nagrody: 

 Liga E – dyplomy dla wszystkich tancerzy, medale dla zdobywców I, II, III miejsca 

 Liga D – dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców I, II, III miejsca 

 Liga C i B –  dyplomy dla finalistów, statuetki/puchary dla zdobywców I, II, III miejsca 

 Liga A i S – dyplomy dla finalistów, puchary dla zdobywców I, II, III miejsca 

 Grupy i Formacje – dyplomy dla wszystkich tancerzy, medale dla zdobywców I, II, III miejsca 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Przesłanie karty zgłoszenia w formie elektronicznej do dnia 15.10.2020  wraz z potwierdzeniem 

opłaty startowej oraz pliku z muzyką ( w przypadku kategorii do własnej muzyki) na adres: 



 

 perfektadancecup@gmail.com  

 

Uwaga! Po ww. terminie zgłoszenia będą  przyjmowane po dokonaniu podwójnej opłaty 

startowej. Organizator  zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia ze względów 

organizacyjnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku zbyt 

dużej ilości uczestników. 

 

2. Dokonanie opłaty startowej do dnia 15.X.2020 w wysokości: 

solo 30,00 zł, duety 60,00 zł, grupy 180 zł, formacje/miniprodukcje/produkcje 450 zł 

 

na konto: 

BGŻ BNP PARIBAS 

04 2030 0045 1110 0000 0399 7500 

FUNDACJA PERFEKTA DANCE 

ul. Sandomierska 196, 25-329 Kielce 

w tytule” 

np.:   „nazwa klubu, opłata startowa, 7xSOLO, 1xDUET” 

 

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyjęcia zgłoszenia. Nie będzie możliwości wpłacania startowej na miejscu. Opłaty w dniu 

zawodów nie będą przyjmowane! Zainteresowanych otrzymaniem faktury za opłatę startową 

prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu na co najmniej 7 dni przed 

zawodami. 

 

3. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna, musi zostać przesłana wraz z 

elektronicznym zgłoszeniem dołączając jako plik mp3 opisany wg wzoru:  

Styl_kategoria_kat wiekowa_nazwiskotancerza/ nazwa grupy.mp3 (np. Jazz_solo_11-_MariaLis. 

mp3 

 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 

Turniej oceniać  będzie Komisja Sędziowska powołana i zatwierdzona przez Komisję 

ds. Sędziów Polskiej  Federacji Tańca  i  Komisja  skrutacyjna.  W  skład  Komisji  Sędziowskiej 

wchodzić będą  licencjonowani Sędziowie PFT. 

BILETY WSTĘPU 

 

- Wstęp wolny 

 

*UWAGA!!! 
a. dla publiczności zostanie udostępnione co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w 

przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m od innego widza, z 

tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa) 

b. mogą zostać wydzielone strefy dla tancerzy, trenerów, organizatorów, publiczności oraz izolatorium 

c. mogą zostać wprowadzone bezpłatne wejściówki dla publiczności, wówczas po zamknięciu zgłoszeń 

każdy klub otrzyma informację ile przysługuje mu wejściówek na widownię. W przypadku chęci 

wykorzystania w/w wejściówek przez klub, należy złożyć rezerwację drogą mailową – rezerwacji dokonuje 

mailto:perfektadancecup@gmail.com


przedstawiciel Klubu. Wejściówki będą obowiązywały przez cały czas trwania zawodów, o ich dystrybucji 

decyduje Klub według własnych reguł 

d. w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce może zostać wprowadzony zakaz udziału 

publiczności 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

 Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów organizowanych 

przez Fundację Perfekta Dance zobowiązany jest:  

- zapoznać się z i przestrzegać: 

o „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w zawodach 

organizowanych przez Fundację Perfekta Dance podczas stanu zagrożenia epidemicznego 

COVID-19 w Polsce. 

o Regulaminem i procedurami obiektu, w którym odbywają się zawody  

o nie posiadać infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

o wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała 

o mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19 

 O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia danego zawodnika. 

 Każdy uczestnik zawodów może być członkiem tylko jednej formacji lub grupy w danej kategorii. 

 We wszystkich kategoriach zastrzegamy prawo do łączenia kategorii  

 Wymiary parkietu 14 x 10 m. – podłoga baletowa. 

 Przy rejestracji należy posiadać ksero dowodu wpłaty opłaty startowej. Rachunki będą wystawiane po 

wcześniej informacji mailowej (należy podać dane do rachunku) i odesłane mailowo lub tradycyjnie 

pocztą na wskazany adres. 

 Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nim w trakcie trwania zawodów leży po stronie delegującej. 

Każdy klub jest zobowiązany do posiadania wymaganej ilości opiekunów. 

 We wszystkich kategoriach zastrzegamy prawo do łączenia kategorii wiekowych w ramach ogólnych 

przepisów IDO lub wspólnie dziewczęta + chłopcy w zależności od ilości zgłoszeń. 

 Parkiet może zostać podzielony w przypadku konieczności rozegrania konkurencji solo i duetów na 

dwóch parkietach.  

 Klub, tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie. Wycofanie się  z Turnieju nie 

skutkuje zwrotem opłaty startowej. 

 Podczas zawodów organizator zapewni opiekę medyczną 

 Przebieralnie  są  ogólnodostępne,  nie  są  zamykane ani  dozorowane,  organizator  nie  ponosi 

odpowiedzialności za pozostawione w nich rzeczy. 

 Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu 

sprawdzenie daty urodzenia. 

 Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso. 

 Zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić podłogę. 

 Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 

 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych zaawansowania lub 

wiekowych. 

 Podczas Turnieju uczestnicy  zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

obowiązujących w Hali sportowej w Busku Zdroju. 

 Udział w Turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na 

rejestrację video i telewizyjną wszystkich prezentacji. 

 Protesty wyłącznie w formie pisemnej przyjmowane będą do 15 minut po zakończeniu danej konkurencji 

i rozpatrywane przez Sędziego Głównego oraz Organizatora po wniesieniu wadium w wysokości 200 zł. 

W przypadku nie uwzględnienia protestu wadium nie jest zwracane i przepada na rzecz Organizatora. 

 

 



DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji zawodów jest Fundacja Perfekta 

Dance z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 196, wpisana do KRS pod numerem 0000537844, NIP 6572916128, 

REGON 360519393. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zawodów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i 

konieczne dla wzięcia udziału w zawodach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do 

wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów – (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. 

4. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej lub fundatorom nagród w 

celu realizacji prawa do przekazania nagrody. 

5. Osobom, które podali 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 mogą być kierowane przez uprawnioną 

osobę pod adres e-mail: daneosobowefpd@gmail.com 

 

 

Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na stronie www.pft.org.pl 

po dniu 20.X.2020r. 
 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Buska Zdroju i udziału w Turnieju 

w imieniu organizatorów Marcin Piróg 


