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CELE 
 Popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego. 

 Stworzenie możliwości do rywalizacji pomiędzy najlepszymi tancerzami w Polsce reprezentujących 

różne style i techniki tańca. 

 Wyłonienie najlepszego spośród Mistrzów Polski 2019 roku z Polskiej Federacji Tańca. 

 Stworzenie płaszczyzny do spotkania najlepszych tancerzy amatorów z Jurorami z zawodowej 

sceny tanecznej i możliwości współpracy. 

 Zawody utrzymane w duchu rywalizacji Fair Play. 

 

§1 
PROCEDURA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

Udział mogą wziąć  soliści, duety, grupy, formacje , którzy zdobyli tytuł Mistrza Polski w kategorii 

dorośli (16+) oraz Produkcje. Nominowani będą Mistrzowie z 3 dywizji:  Performing Art, Street Dance, 

Couple Dance. Warunkiem jest posiadanie przez tancerzy licencji członków uczestników, a delegujące 

ich kluby muszą posiadać  licencję członków wspierających w Polskiej Federacji Tańca na rok 2019 r. 

 
1. NOMINACJA 

Każdy klub, którego tancerze spełniają warunki startu w Gali otrzymuje od PFT nominację.  

 

2. GŁOSOWANIE SMS 

Nominowani biorą udział w głosowaniu SMS. Trwać ono będzie od 27.09.2019 do 11.10.2019 

włącznie. Każdy nominowany otrzymuje indywidualny kod, który należy wpisać w treści wysyłanego 
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SMS pod nr 7148. Koszt jednego SMS to 1,23 zł brutto. Nie ma limitu liczby wysłanych SMS, z 

każdego numeru telefonu można wysyłać wiele SMS. Na stronie www.pft.org.pl/gm/ zamieszczone 

będą listy nominowanych, treści SMS, oraz widoczne będą wyniki glosowania. Głosowanie odbędzie 

się w 3 kategoriach: Performing Art, Street Dance, Couple Dance.  Z każdej kategorii do kolejnego 

etapu awansują po 2 podmioty z największą liczbą SMS. Szczegółowe informacje dot. głosowania 

SMS zostały opisane w Regulaminie Głosowania SMS w ramach Gali Mistrzów Polskiej Federacji 

Tańca ‘2019 – Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

3. DZIKIE KARTY 

a) Trzy Dzikie Karty - Zarząd Polskiej Federacji Tańca może, ale nie musi, wybrać trzech uczestników 

bezpośrednio na Galę po zakończeniu głosowania. 

b) Jedna Dzika Karta – Organizator ma możliwość nominowania jednego uczestnika bezpośrednio na 

Galę - po zakończeniu głosowania. 

c) Jedna Dzika Karta – Zwycięzca Gali Mistrzów PFT 2018 otrzymuje automatycznie dziką kartę do 

startu w Gali w 2019 r. 

 

4. OGŁOSZENIE LISTY FINALISTÓW 

Lista zakwalifikowanych do Gali Finałowej uczestników zostanie opublikowana na stronie PFT oraz 

stronie głosowania po zamknięciu systemu glosowania. Finaliści zostaną poinformowani dodatkowo 

drogą mailową oraz telefoniczną. 

 

Każdy klub którego tancerze zostali wybrani zobowiązany jest przesłać do organizatorów 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 min. 2000 pikseli krótszy bok. 

4. Listę imienną tancerzy i trenerów. 

5. Logotyp szkoły lub zespołu, format .jpg (bitmapa) lub .pdf (krzywe). W przypadku bitmapy rozmiar 

min. 1000 pikseli krótszy bok. 

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. 

 

§2 
REGULAMIN KWALIFIKACJI DO GALI 

1. W głosowaniu SMS w kategoriach: performing art, street dance, couple dance nominację 

otrzymają po dwa podmioty z każdej kategorii , które zdobędą największą liczbę głosów.  



2. Z dzikich kart nominowane mogą być maksymalnie pieć podmiotów. W całej procedurze 

nominowania na liście może być maksymalnie 11 podmiotów – 6 z glosowania internetowego, 5 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. 

§3 
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 11 500 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. 

 

§4 
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 zaproszeni goście ruchu tańca turniejowego, z ruchu teatralnego i zawodowej sceny 

tanecznej oraz znani z telewizyjnych programów tanecznych. 

 

§5 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Parkiet o wymiarach 14 m 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 Ossy! 
 
Z tanecznym pozdrowieniem, 
Sylwana Mazur 



Załącznik nr 1 - Regulamin Głosowania SMS 
w ramach Gali Mistrzów Polskiej Federacji Tańca ‘2019 

 

DEFINICJE 
 

Konkurs Oznacza Konkurs „Gala Mistrzów Polskiej Federacji Tańca ‘2019”, szczegółowo 
opisany w Regulaminie Konkursu „Gala Mistrzów Polskiej Federacji Tańca 
‘2019”, organizowany przez Polską Federację Tańca. 

Głosowanie SMS Sposób przeprowadzenia jednego z etapów Konkursu, przy wykorzystaniu 
głosowania za pośrednictwem SMS, szczegółowo opisany w niniejszym 
Regulaminie. 

Strona 
internetowa 
Głosowania 

Strona internetowa, na której znajdują się informacje dot. Konkursu i 
Głosowania, a także lista uczestników i odpowiadających im treści wiadomości 
SMS wraz z wynikami głosowania. Strona internetowa dostępna jest pod 
adresem URL https://www.pft.org.pl/gm/ 

Uczestnik 
Głosowania 

Osoba fizyczna biorąca udział w Głosowaniu SMS, oddająca głos na Uczestnika 
Konkursu. 

Uczestnik 
Konkursu 

Tancerz lub zespół taneczny biorący udział w Konkursie. 

 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem przeprowadzenia Głosowania SMS jest wyłonienie zwycięzców pierwszego etapu Konkursu 

w trzech kategoriach, w których odbywać się będzie głosowanie, tj. „performing art”, „street 

dance” oraz „couple dance”. Razem w każdej kategorii wyłonionych zostanie 2 zwycięzców. 

2. Zwycięzcy Głosowania SMS przejdą do etapu finałowego Konkursu, którego rozstrzygnięcie 

odbywać się będzie poza Głosowaniem SMS, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. 

3. Organizatorem Głosowania SMS jest Polska Federacja Tańca z siedzibą w Otwocku, nr NIP 771-

23-49-760 REGON 590481318.  

4. Uczestnikiem Głosowania może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada 

zgodę przedstawiciela ustawowego oraz spełnia wszystkie postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5. Przystąpienie do Głosowania SMS poprzez dokonanie czynności określonych w §2 Regulaminu 

uznane będzie za zgodę Uczestnika Głosowania SMS na związanie się warunkami określonymi 

niniejszym Regulaminem. 

6. Za udział w Głosowaniu SMS Uczestnicy nie otrzymują żadnych nagród.  

7. W Głosowaniu SMS nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz dostawcę 

usługi Premium SMS – CAF CALL Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Reymonta 11C, nr NIP 536-

191-55-68, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 

8. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu 

spoczywa na Organizatorze konkursu.  



9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Głosowania SMS wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Głosowania, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia                            

o działalności sprzecznej z niniejszym Regulaminem. 

10. Informacje o Konkursie oraz aktualne wyniki Głosowania SMS publikowane będą na stronie 

internetowej Głosowania SMS.  

§2 
ZASADY GŁOSOWANIA SMS 

1. Głosowania SMS trwa od 27.09.2019 do 11.10.2019. 

2. Udział w konkursie polega na wysłaniu SMS-a o treści GM z kropką oraz numerem Uczestnika 

Konkursu (bez spacji), pod numer telefonu 7148. Koszt SMS to 1 PLN netto (1,23 PLN z VAT). 

Koszt wysłania SMS ponoszony jest przez Uczestnika Głosowania i nie podlega zwrotowi. 

Przykładowa treść wiadomości SMS:  

GM.99 

– gdzie 99 to przykładowy numer wybranego Uczestnika Konkursu. Uczestnicy Konkursu 

otrzymają numery z zakresu od 01 do 30 dla kategorii „couple dance”, numery z zakresu od 31 do 

60 dla kategorii „street dance” oraz numery zakresu od 61 do 90 dla kategorii „performing art”. 

3. Pełna lista Uczestników Konkursu wraz z treścią SMS, którą należy wysłać, by zagłosować na 

danego Uczestnika Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głosowania SMS             

w dniu jego rozpoczęcia. 

4. Aktualne wyniki Głosowania SMS będą dostępne na stronie internetowej Głosowania SMS. 

Wyniki aktualizowane będą w miarę uwarunkowań technicznych w czasie rzeczywistym. 

5. Możliwe jest oddanie dowolnej liczby głosów na wybranych Uczestników Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów przez osoby 

nieuprawnione, o niewłaściwej treści lub poza terminem trwania Głosowania SMS.  

 

§3 
SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

1. Zwycięzcami Głosowania SMS zostaje po dwóch Uczestników Konkursu, którzy otrzymali od 

Uczestników Głosowania największą liczbę głosów w swojej kategorii. Łącznie wyłonionych 

zostanie 6 zwycięzców w 3 kategoriach. 

2. W przypadku równej liczby głosów zwycięzców danej kategorii, jeśli ich liczba przewyższa 2, 

decyzję o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu większej liczby Uczestników Konkursu 

podejmuje Organizator. 

 

§4 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje związane z Głosowaniem SMS mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w 

formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polska Federacja Tańca, ul. 



Godebskiego 61, 05-420 Józefów z dopiskiem "Głosowanie SMS Gala Mistrzów Polskiej Federacji 

Tańca ‘2019”  

2. W reklamacji należy podać: imię i nazwisko nadawcy reklamacji, adres korespondencyjny, telefon 

kontaktowy, przyczynę i uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwanie wobec Organizatora.  

3. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstawy do jej wniesienia.                 

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania 

listu.  

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty 

otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 

5. Ostateczna data składania reklamacji upływa w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

zakończenia głosowania. 

§5 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt ws. przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest pod adresem korespondencyjnym Organizatora lub pod adresem e-mail: 

iod@pft.org.pl. 

2. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują numer telefonu, a w przypadku 

reklamacji także imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której 

jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - 

tj. do udziału w Głosowaniu SMS (przy czym umową jest niniejszy Regulamin),  

b) § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego 

przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie 

należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego 

(promocji) usług Administratora oraz archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym 

rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.  

Pod pojęciem: "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

a) udziału w Głosowaniu SMS,  

b) rozpoznania ewentualnej reklamacji,  

c) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników Głosowania SMS             

o nowych głosowaniach, których organizatorem będzie Administrator, 

d) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
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6. Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres 

przeprowadzania konkursu, rozpoznania reklamacji i wykonania obowiązków podatkowych            

z tego wynikających.  

7. Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług 

Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od 

daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt                     

z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą; dane osobowe - w zakresie 

dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym 

rozliczeniowym (po zakończeniu konkursu), o których mowa w ust. 3 lit. b) - przetwarzane będą 

do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń.  

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. 

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez 

administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych 

uniemożliwi wzięcie udziału w Głosowaniu SMS i/lub rozpoznaniu reklamacji.  
 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do 

regulaminu mogą być wprowadzane poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej 

Głosowania SMS. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

kodeksu cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania Głosowania SMS w terminie i w czasie 

określonym w niniejszym Regulaminie z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora.              

W takim przypadku Głosowanie zostanie przełożone na inny termin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia publikowania wyników na stronie 

internetowej Głosowania SMS w przypadkach bardzo dużego ruchu generowanego na serwerze 

obsługującym wyświetlanie wyników głosowania lub w przypadku działań przestępców 

komputerowych. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie podejmie kroki mające na celu 

przywrócenie prezentacji wyników lub będzie je prezentował za pomocą innego kanału 

komunikacji niż Strona internetowa Głosowania. Ewentualne zawieszenie prezentacji wyników 

pozostaje bez wpływu na skuteczność przeprowadzenia konkursu oraz możliwość wysyłania 

kolejnych SMS, ich gromadzenie oraz rozliczalność całego Głosowania SMS – ze względu na fakt, 

że strona zawierająca wyniki głosowania jest osobnym rozwiązaniem technicznym w stosunku do 

rozwiązania technicznego odpowiedzialnego za gromadzenie przesyłanych wiadomości SMS. 

 


