
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję „KOSZALIŃSKIEGO YO!” , która

odbędzie się w dniu 4.06.2022 w Koszalinie.

Koszalińskie Yo! to otwarty turniej taneczny jednoczący ogólnopolskie środowisko taneczne.

Koszalińskie Yo! jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania tancerzy, trenerów oraz rodziców

zarówno w zakresie wysokiego poziomu tanecznego, przebiegu konkursu w oparciu o zasady fair

play jak i najwyższego poziomu jakości organizacji imprez tanecznych w kraju.

Głównymi celami Koszalińskiego Yo! jest:

1. Zjednoczenie jak największej części krajowego środowiska tanecznego na jednej imprezie

taneczno – sportowej.

2. Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych.

3. Szerzenie kultury sportowej wśród młodzieży.

4. Krzewienie w młodzieży zasad współzawodnictwa i rywalizacji sportowej przy jednoczesnym

zachowaniu zasad fair play.

5. Kreowanie standardów organizacji imprez tanecznych i podnoszenie tym samym poziomu

organizacji innych imprez w kraju.

Zachęcamy do uczestnictwa w I edycji Koszalińskiego Yo! Spotkajmy się w Koszalinie!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KING DANCE KOSZALIN! :)



REGULAMIN KOSZALIŃSKIE YO ! - EDYCJA 3.

1. INFORMACJE OGÓLNE

III edycja Koszalińskiego Yo będzie organizowana w trybie jednodniowym.

KIEDY ? 4 czerwca 2022

MIEJSCE: Event Center G38 ul. Gnieźnieńska 38 Koszalin

ORGANIZATOR : KLUB SPORTOWY KING DANCE

KIEROWNIK : KINGA OLCHOWIK tel. 606731670

KONTAKT : koszalinskieyo@wp.pl 889-500-011

Odbieranie numerów startowych w dniu zawodów.

2. KATEGORIE

KATEGORIA KATEGORIE

WIEKOWE

MUZYKA CZAS

PREZENTACJI

SOLO HH 1VS1

Do 8 lat

Muzyka organizatora

we wszystkich rundach 1:00 min.
9 – 11 lat

12 – 15 lat

16 plus

WAACKING OPEN Muzyka organizatora

we wszystkich rundach

1:00 min.

FORMACJE

MASTER

(8-24 osób)

Do 8 lat

Muzyka własna 2.30-3.00 min
9 – 11 lat

12 – 15 lat

16 plus

FORMACJE 30+ 30 plus Muzyka własna 2.30-3.00 min

FORMACJE FRESH

(8-24 osób)

Do 8 lat Muzyka własna 2.30-3.00 min

9-11 lat

12-15 lat

mailto:koszalinskieyo@wp.pl


*Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do rywalizacji formacji, której choreografia

będzie wykraczała poza czas regulaminowy. Dłuższy czas choreografii nie będzie atutem dodatkowo

punktowanym przez sędziów.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje:

– w kategorii solo – rocznik urodzenia tancerza

– w kategorii formacje – średnia wieku wszystkich tancerzy ze składu formacji

*Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku niewielkiej

ilości prezentacji zgłoszonych do turnieju w poszczególnych kategoriach.

* kategoria formacje FRESH grupy początkujące ( do 3 udziału w turnieju, pierwszy start na

Koszalińskim Yo!)

3. WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIE

Aby wziąć udział w III edycji Koszalińskiego Yo! konieczne jest:

– dokonanie zgłoszenia za witryny www.danceit.pl w zgłoszeniu imię , nazwisko, wiek, szkoła

tańca, numer telefonu, kategorie do dnia 22 maja 2022 roku (włącznie, do godz. 23:59) oraz wpłata

opłaty startowej na rachunek bankowy organizatora. Osoby które nie uiszczają opłaty startowej w

wyznaczonym terminie automatycznie są skreślane z list startowych. Rejestracja i opłata gwarantuje

udział w turnieju. W przypadku rezygnacji z turnieju opłata startowa nie jest zwracana.

Wymiar opłat :

do 15.05.2022

Pierwsza kategoria : 40 zł, każda kolejna : 25 zł

od 16.05.2022

Pierwsza kategoria : 45 zł, każda kolejna : 30 zł

Dane do przelewu : 22 1950 0001 2006 6819 7353 0002 Idea Bank

Klub Sportowy King Dance ul. Austriacka 1, Koszalin.

Uwaga!!!

Opłaty prosimy dokonywać za wszystkich uczestników. Nie ma możliwości wpłat tylko za część

zgłoszonych uczestników.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o informację o chęci otrzymania faktury na adres mailowy.

Faktury z NIP wystawimy jedynie, gdy w tytule przelewu został umieszczony numer NIP. W

przypadku faktury imiennej wpisujemy w tytule przelewu “Faktura imienna”

http://www.danceit.pl


*Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez

Klub Sportowy King Dance oraz Szkoła Tańca King Dance, ul. Austriacka 1, 75-430 Koszalin,

celem uczestnictwa w Turnieju tanecznym Street Dance Contest – Koszalińskie Yo!.

**W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku konieczne jest wypełnienie i podpisanie

załączonego dokumentu ze zgodą.

*** Warunkiem uczestnictwa w Turnieju tanecznym Street Dance Contest – Koszalińskie Yo! jest

wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia i dostarczenie go w dniu turnieju.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

zakończenia procesu przyjmowania zgłoszeń lub zablokowanie kategorii w których ilość zgłoszeń

będzie nadmiarowa. Stosowna informacja w tym zakresie zostanie przesłana do

instruktorów/opiekunów grup oraz wystawiona na stronie internetowej organizatora oraz na

profilach w portalach społecznościowych, w możliwie najkrótszym czasie po powzięciu takiej

decyzji przez Organizatora.

4. INFORMACJE DODATKOWE

- Wszyscy tancerze bezwzględnie muszą posiadać w dniu turnieju dokument potwierdzający wiek

tancerza (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport). W sytuacji gdy zajdzie podejrzenie (lub

zostanie podniesiony protest) zgłoszenia tancerza do nieprawidłowej kategorii wiekowej,

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

– Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego odrzucenia zgłoszeń

wpływających po 22.05.2022

– Organizator informuje, że zarówno na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy jak i w czasie jej

trwania nie będzie możliwości modyfikacji zgłoszenia oraz list startowych;

– Ramowy program turnieju zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora, bądź

przesłany do Instruktorów/Opiekunów grup po zamknięciu list startowych i ocenie ilości zgłoszeń

w poszczególnych kategoriach.

5. SĘDZIOWIE

Konkurs oceniać będzie jury zaproszone przez Organizatora w składzie trzyosobowym. O składzie

jury decyduje tylko i wyłącznie Organizator.



6. UTWORY MUZYCZNE

Muzykę dla zespołów przyjmujemy w formie plików mp3 w dniu imprezy.

7. NAGRODY I MEDALE

Dla najlepszych tancerzy przewidziano nagrody:

- Medale dla solistów (miejsca na podium);

- Statuetki dla formacji oraz medale dla tancerzy wchodzących w skład formacji (miejsca na

podium)

- Dyplomy dla miejsc finałowych

- Nagrody rzeczowe dla finałowych uczestników

- Nagrody finansowe dla wybranych kategorii

8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Tańca King Dance oraz Klub Sportowy King

Dance, ul. Austriacka, 75-430 Koszalin. Można się z nami kontaktować e-mailowo:

koszalinskieyo.contest@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju

Tańca Koszalińskie Yo! oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu turnieju.

Będziemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli:

- wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (m.in. na publikację wizerunku) -

art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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, dalej zwanym RODO,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem

umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- realizowany jest ciążący na administratorze obowiązek prawny (m.in. na podstawie przepisów

o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych, Ustawy o sporcie) - art. 6 ust.1 lit. c RODO,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora (m.in. marketingu usług, gdzie uzasadnionym interesem jest

prowadzenie marketingu bezpośredniego; kontaktu, gdzie uzasadnionym interesem jest wymiana
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informacji z zawodnikiem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym; ewentualnego ustalenia

dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi; monitoringu wizyjnego, gdzie uzasadnionym

interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych osobowych, uzależniony jest od celu dla którego dane są zbierane.

W przypadku przetwarzania na podstawie:

- wyrażenia zgody: do momentu wycofania zgody,

- wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy: przez okres trwania umowy,

a następnie przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia z niej wynikające, maksymalnie

przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że

przepisy szczególne stanowią inaczej,

- wypełnienia obowiązku prawnego: przez czas określony w tych przepisach,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym:

- marketingu usług oraz kontaktu – do momentu sprzeciwu względem ich przetwarzania,

- zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia – przez okres maksymalnie 30 dni lub przedawnienia

roszczeń z tytułu naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisu prawa,

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

d) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody,

e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu

rejestracji i uczestnictwa zawodnika w turnieju.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizatorzy zapewniają nagłośnienie imprezy,

- wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, obuwiu miękkim lub boso; tańczenie oraz

przechodzenie przez parkiet w obuwiu na obcasach lub na pozostawiającej ślady podeszwie jest

zabronione,

- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas turnieju

- organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami turnieju

- placówki delegujące powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów zgodnie

z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych;

- opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy,

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobach oraz na terenie budynku,

- organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia dla grup,

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

- ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca,

- każdy opiekun musi posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty potwierdzające wiek

uczestników biorących udział w festiwalu w celu okazania go przy rejestracji i pobieraniu numerów

startowych (w przypadku braku dokumentu grozi dyskwalifikacja),

- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach

promocyjnych festiwalu, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących

festiwalu,

- wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury,

- przesłanie zgłoszenia i udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

- organizator zapewnia transmisję na żywo

Najwyższa jakość organizacji, sędziowie jedni z najlepszych w Polsce, ogromny poziom

umiejętności tanecznych, a to wszystko w jednym miejscu!

PRZYJEDŹ I PRZEŻYJ TO

Z NAMI !


