
INTERNATIONAL POLISH DANCE CUP KARCZEW`2021 
pod Honorowym Patronatem Burmistrza miasta Karczewa Michała Rudzkiego 

 

R E G U L A M I N 

ORGANIZATOR: 
 

              
 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 

 

 
 
Nazwa turnieju:  International Polish Dance Cup – Karczew`2021 
 

Data i miejsce:   18-19.06.2021* (piątek/sobota) CKiS, Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55 
*  w przypadku możliwości rozegrania zawodów w jeden dzień, odbędą się one w sobotę 19.06 

 
CELE TURNIEJU: 

 

Þ Wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych poziomach zaawansowania.  
Þ Popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego wypoczynku. 
Þ Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i trenerami   
Þ Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju w duchu fair play  
Þ Promocja miasta Karczewa i jego walorów kulturalno – sportowych 

KATEGORIE I STYLE TANECZNE: 

 

Grupy i Formacje DISCO DANCE 

Grupy  
(3 - 7 tancerzy)  
 

 
1 min. 30 sek. (Mini Kids, Children) 
2 min. (Junior, Adults 1, Adults 2)  
(muzyka organizatora)  

 Mini Kids 7- lat (2014 i młodsi)  
 Children 12- lat (2009 i młodsi)  
 Junior 13-16 lat (2005-2008)  
 Adults 1 17+ lat (2004 i starsi)  
 Adults 2 - 31+ lat (1990 i starsi)  

Formacje  
(8 - 24 tancerzy)  
 

• 2min.30sek.- 3min.00sek.; (muzyka własna)  

Grupy i Formacje PERFORMING ART  
GRUPY JAZZ 
(3 -7  tancerzy) 
 

 
2:30 – 3:00 muzyka własna 

 Mini Kids 7- lat (2014 i młodsi)  
 Children 12- lat (2009 i młodsi)  
 Junior 13-16 lat (2005-2008)  
 Adults 1 17+ lat (2004 i starsi)  
 Adults 2 - 31+ lat (1990 i starsi) 

GRUPY MODERN 
(3 -7  tancerzy) 

 

 
  2:30 – 3:00 muzyka własna 

FORMACJE JAZZ 
(8 - 24  tancerzy) 

 

2:30 – 3:00 muzyka własna (Mini Kids, Children)  
2:30 - 4:00  muzyka własna (Junior, Adults 1, Adults 2) 

 
FORMACJE MODERN 
(8 - 24  tancerzy) 

 

2:30 – 3:00 muzyka własna (Mini Kids, Children)  
2:30 - 4:00  muzyka własna (Junior, Adults 1, Adults 2) 

 GRUPY/FORMACJE  
INNE FORMY 
(DO  24  tancerzy) 

 
  2:30 - 5:00  muzyka własna (OPEN) 

 O przynależności do danej kategorii wiekowej 
decyduje wiek najstarszego tancerza z grupy. 



 

 
PODZIAŁ NA LIGI, POZIOM ZAAWANSOWANIA, KATEGORIE: 

 

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:  

Þ bluzy, koszulki (t-shirt), topy, body, itp.  
Þ spodnie, spodenki, lajkry (lycra), spódniczki  
Þ kolor dowolny (nie dotyczy PAI*) 

Zabrania się:  

Þ używania kostiumów i strojów z ozdobami, 
szytych specjalnie do tańca  

Þ dodawania ozdób typu kamienie, cekiny, 
frędzle itp.  

Þ stosowania jakiegokolwiek makijażu, 
sztucznych rzęs,  

Þ 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. Kategoria PAI rozgrywana jest wyłącznie SOLO 

 

LIGA POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA DISCO DANCE  
 
 

  LIGA POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA DISCO DANCE / PAI* 
 
 

LIGA POLSKIEJ FEDERACJI TAŃCA PAI* 

KATEGORIA WIEK LIGA CZAS PREZENTACJI 
(muzyka organizatora) 

 
 
 
 

SOLO 

5- OPEN  
Prezentacja 1: 
~ 10 sek.  
Prezentacja 2: 
E/D/C: 35-45 sek. 
B: 45-55  sek. 
A/S: 50-55  sek.  
Prezentacja 3: 
~ 35-55  sek. 

6 E, D 
7 E, D, C 
8 E, D, C, B 
9 E, D, C, B, A 

10 E, D, C, B, A, S 
11 E, D, C, B, A, S 
12 E, D, C, B, A, S 

13-14 E+D, C+B, A+S 
15+ E+D, C+B, A+S 

KATEGORIA WIEK LIGA CZAS PREZENTACJI 
(muzyka organizatora) 

 
 
 

DUETY 

8- E+D, C+B Prezentacja  1: 
~ 10  sek.  
Prezentacja  2: 
E/D/C: 45-50  sek. 
B/A/S: 50-60  sek.   
Prezentacja  3: 
~ 35-55  sek. 
 
 

9-12 E+D, C+B, A+S 

13-14 E+D, C+B, A+S 

15+ E+D, C+B, A+S 



• 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.  

• 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 na podstawie dotychczasowych osiągnieć i poziomu zaawansowania 
zawodnika 

• Trener/instruktor może zgłosić tancerza/zawodnika do wyższej ligi z pominięciem niższych lig 
• Trener/instruktor nie może zgłosić tancerza do niższej ligi, gdy był on sklasyfikowany w wyższej lidze. 
• O przynależności duetu do danej ligi decyduje niższa liga partnera z duetu 
• Ligi D i C są ligami „stałymi” - 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 
• O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza (w duetach decyduje rok 

urodzenia starszego z partnerów; maksymalna różnica nie może być większa niż 2 lata) 
• w ligach E+D, C+B i A+S punkty liczone z wyższej ligi, 
• w duetach w lidze E+D można wystąpić tylko raz 
• w grupach i formacjach 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 

• w przypadku małej liczby uczestników w poszczególnych kategoriach, organizator zastrzega sobie prawo        
do łączenia kategorii 

SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU: 
• Disco Dance (solo i duety) oraz PAI (solo) → tancerze prezentują się trzy razy* w każdej rundzie (muzyka 

organizatora): 

Þ krótka prezentacja zbiorowa dla zapoznana z muzyką i przestrzenią do tańca tzw. „rozgrzewkowa”, 
nieoceniana przez komisję sędziowską 

Þ 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 6 solistów/duetów,  
Liga B do 6 solistów/duetów w eliminacjach, w finale 2-3 solistów/duety na parkiecie,  
Liga A, S do 6 solistów/duetów w eliminacjach, w finale 2 solistów/duety na parkiecie 

Þ 3.prezentacja zbiorowa „porównawcza” oceniana przez komisję sędziowską 
* jeśli w lidze E,D,C,B są 2-3 podmioty → odbywają się dwie prezentacje oceniane przez komisję 
sędziowską („indywidualna” i „porównawcza”); jeżeli jest 1 podmiot → odbywa się tylko jedna 
prezentacja oceniana przez komisję sędziowską 

• Disco Dance, (grupy) → tancerze prezentują się jeden raz w każdej rundzie (muzyka organizatora) 
Disco Dance (formacje) oraz Performing art (grupy i formacje) (prezentacje do muzyki własnej) → tancerze 
prezentują się jeden raz w każdej rundzie  

 

Zakres informacji 
Godziny udzielania 

informacji 
Telefon E-mail: 

Faktury za opłaty startowe 10.00 – 16.00 694-430-720 biuro@reliese.pl 
Wyżywienie dla uczestników    9.00 – 20.00 609-729-523 biuro.drob.trzepalka@op.pl 
Zgłoszenia 10.00 – 15.00 604-640-305 m.gawron@pft.org.pl 
Sprawy organizacyjne 10.00 – 15.00 602-522-586 leszek.cichocki@reliese.pl 
 
 
 



WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

• Przesłanie pisemnego zgłoszenia w formie elektronicznej na załączonym wzorze na adres e-mail: 
m.gawron@pft.org.pl do dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 23.59  
UWAGA! W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości czasowe organizacji zawodów, 
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych w dowolnym momencie, jednak 
nie wcześniej niż po 7 dniach od momentu publikacji regulaminu. 

 

Zgłoszenia, wykreślenia, dopisywanie tancerzy lub zmiany w zgłoszeniu 
w dniach 08 - 12 czerwca 2021 r. będą przyjmowane w miarę możliwości po dokonaniu opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 10 zł. za osobę/kategorię. Po dniu 12 czerwca 2021 r., możliwe są tylko 
wykreślenia tancerzy (opłata manipulacyjna 10 zł. za osobę/kategorię).   Zgłoszenie zawodnika/duetu             
w niższej lidze niż została nadana na poprzednich zawodach skutkuje przepisaniem prezentacji                            
do odpowiedniej ligi i doliczeniem dodatkowej opłaty + 10 zł. od osoby/kategorię  
 

• wpłacenie opłaty startowej w wysokości: 
Þ 40 zł.* od osoby za każdą kategorię SOLO  

*UWAGA! Tancerze, którzy opłacili składkę Polskiej Federacji Tańca za rok 2021 (wykupili w bazie On Line) 
wpłacają 35 zł. od osoby za każdą kategorię SOLO. Warunkiem otrzymania zniżki PFT jest wpisanie numeru 
licencji w formularzu zgłoszenia 

Þ 40 zł. od osoby za każdą kategorię DUET 
Þ grupa 210 zł  
Þ formacja 35 zł od osoby 

Opłaty należy dokonywać do dnia 04.06.2021 na rachunek: 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RELIESE 

nr konta MBank 
26 1140 2004 0000 3102 8124 8921 

z dopiskiem „nazwy zespołu, ilości zawodników, IPDC Karczew” 
 

• zgłoszenie się w miejscu turnieju i odebranie numeru startowego od przedstawiciela Klubu 45 minut przed 
planowanym czasem występu, który będzie określony w programie przesłanym przed zawodami  
 

Muzyka: 
- w formacie audio na płycie CD, jeden utwór na płycie 
- pendrive (nośnik nie powinien zawierać wirusów) – wymagane parametry mp3: 256-320 Kb / s; 44100 Hz; 
16 bitów; stereofoniczny 
Muzykę należy dostarczyć osobiście do akustyka nie później niż na początku kategorii. Tytuł musi zawierać 
nazwę grupy tanecznej / imię nazwisko, tytuł prezentacji, numer startowy. 
Podczas zawodów musisz mieć kopię zapasową nagrania. 
 

Nagrody: 
Grupy i Formacje 
puchar + medale + dyplomy za 1, 2, 3 miejsca; dla finalistów statuetka/puchar + dyplomy 
Liga PFT: 
LIGA E -> dyplomy dla wszystkich tancerzy, medal za 1, 2, 3 miejsce  
LIGA D -> dyplomy dla finalistów, medal za 1, 2, 3 miejsce 
LIGA C i B -> dyplomy dla finalistów, statuetki za 1, 2, 3 miejsce 
LIGA A i S -> dyplomy dla finalistów, puchary za 1, 2, 3 miejsce 
 

BILET, AKREDYTACJA FOTO / VIDEO, LIVESTREAM: 
W przypadku możliwości rozgrywania zawodów z udziałem publiczności koszt biletu wynosić  
będzie 40 zł/dzień. Liczba miejsc ograniczona - o kluczu przydzielającym bilety dla klubów decyduje liczba 
zgłoszonych tancerzy. Organizator przewiduje przeprowadzić relację LIVESTREAM w cenie 40 zł. Link do 
transmisji dostępny będzie w mediach społecznościowych. 
 

OBIADY  
można zamawiać telefonicznie Anna Trzepałka tel. 609729523 lub biuro.drob.trzepalka@op.pl  
 



 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 

 
1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  
2. Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów 

organizowanych przez UKS DUET zobowiązany jest:  
• dostarczyć oświadczenie „COVID” (formularz zostanie wysłany do zgłoszonych zespołów) 
• zapoznać się i przestrzegać: „Regulamin i procedury zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w 

zawodach organizowanych przez UKS DUET – operat bezpieczeństwa podczas stanu zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 w Polsce, który zostanie wysłany do wszystkich zgłoszonych klubów  

• wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała  
• mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19  
3. Dzieci zgłaszane do udziału w turnieju nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału        

w zawodach sportu powszechnego  
4. Na delegującym ciąży obowiązek ubezpieczenia własnej grupy uczestników turnieju  
5. Wstęp na salę sportową jedynie w obuwiu sportowym lub bez obuwia  
6. Przebieralnie są ogólnodostępne, nie są zamykane ani dozorowane, organizator ostrzega o ryzyku 

pozostawiania w nich rzeczy. Wartościowe przedmioty można zdeponować u organizatora  
7. Organizator nie zapewnia agrafek do przypięcia numerów startowych  
8. Na terenie CKiS znajduje się parking niestrzeżony.  
9. Udział w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody 

na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu turnieju oraz ewentualną późniejszą 
eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet itp.). Tancerze i twórcy układów 
choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie zarejestrowanego materiału na różnych polach 
eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami 
układów choreograficznych i jest nieodpłatna. 

10. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązania są zapoznać się z warunkami 
przechowywania i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Klauzula informacyjna stanowi 
załącznik do regulaminu.  

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ma zastosowanie zdrowy rozsądek. 
12.  Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem  
13. Dane podane w zgłoszeniu (np. rok urodzenia, numer licencji, poziom zaawansowania) mogą być 

weryfikowane. Podanie złych danych może skutkować dyskwalifikacją całego klubu z udziału              
w danym turnieju. 

14. Tancerze z poszczególnych roczników i poziomów zaawansowania muszą przybyć na turniej                  
i odebrać numer startowy od przedstawicieli klubów 45 minut przed godzinami podanymi                      
w programie. 

15. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora. 
16. Podczas Turnieju uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp                      

i ppoż. obowiązujących w Hali CKIS w Karczewie. 
17. Udział w Turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody 

na rejestrację video i telewizyjną wszystkich prezentacji. 
18. 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. 

 
Zapraszamy do odwiedzenia Karczewa i udziału w Turnieju, 

w imieniu Organizatorów:  Piotr Patłaszyński 
 



 
 

COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika/opiekuna  
INTERNATIONAL POLISH DANCE CUP KARCZEW`2021 

dotyczące osoby uczestniczącej w IPC KARCZEW`2021 organizowanym przez UKS DUET zwany dalej IPC 

                  w charakterze tancerza/opiekuna/ *  

Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze 
stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski. 

 

Imię i nazwisko tancerza/opiekuna/ * 
 
 
 
Data urodzenia tancerza/opiekuna/ * 
 

Telefon kontaktowy widza/statysty* 
 
 
Oświadczam, że:   
 
1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak 

również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu. 
2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną 

zakażeniem. 
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą 

zamieszkuję - w przypadku zaprzeczenia należy wpisać pełną informację o miejscu pobytu z tyłu 
oświadczenia. 

4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności 
lub inne wskazujące na chorobę zakaźną. 

5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatorów w IPDC KARCZEW`2021 w przypadku 
wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia 
po terminie jego podpisania. 

6. Zobowiązuję się do niezdejmowania maseczki ochronnej podczas. trwania IPDC KARCZEW`2021, przed 
jego rozpoczęciem oraz po zakończeniu do momentu wyjazdu z terenu hotelu. 

7. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji organizatorów IPDC KARCZEW`2021 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób 
zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury przed wejściem na widownię                         
i odnotowywanie jej przez personel Organizatora. 

8. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, dobrowolnie                        
i świadomie biorę udział w IPDC KARCZEW`2021 w dniach _____________________ 

9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję przyjazdu na IPDC KARCZEW`2021 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną 
stanowiącą Załącznik nr 1 do Oświadczenia. 

 
 
 
 
                         miejscowość, data            czytelny podpis tancerza/opiekuna/ * 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 



 
 

COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika  
INTERNATIONAL POLISH DANCE CUP KARCZEW`2021 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: 
 

Uczniowski Klub Sportowy DUET,  
ul. Moniuszki 5, 
05-400 Otwock 
 
Możesz się z nami skontaktować:  

 
a) listownie na wyżej podany adres korespondencyjny, 
b) poprzez e-mail: rodo@reliese.pl lub  
c) telefonicznie 663601317 

 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w związku z Ustawą               
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
2020 poz. 374). 

3. Dane będziemy przetwarzać przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami 
dotyczącymi realizowanych usług. 

4. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 
5. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
b) Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
c) Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani 

przepisami prawa do ich przetwarzania. 
Aby skorzystać z praw ww. skontaktuj się z nami w sposób zawarty w punkcie 1, podpunkty a, b, c. 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

7. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 
zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi                     
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 
 

 
 
 
                        miejscowość, data            czytelny podpis tancerza/opiekuna/ * 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


