
Casting dla akrobatek do  

grupy reprezentacyjnej Klubu Sportowego King Dance  

na sezon 2022/2023 

 

Regulamin: 

Wydarzenie – Casting do Grupy Reprezentacyjnej Klubu Sportowego King Dance 

 Organizator - Klub Sportowy King Dance w Koszalinie 

Zgłaszający – Opiekun prawny Uczestnika, który dokonuje zgłoszenia na Casting do grupy reprezentacyjnej Klubu 

Sportowego King Dance  

Uczestnik – osoba uczestnicząca w Castingu do grupy reprezentacyjnej Klubu Sportowego King Dance  

 

1. Wydarzenie odbędzie się dnia 03.09.2022 o godz. 9.00  W Szkole Tańca King Dance Koszalin przy ulicy 

Franciszkańskiej 24. 

2. W castingu mogą wziąć udział zarówno osoby trenujące w KS King Dance jak i osoby z zewnątrz. 

3. Każda osoba przystępująca do castingu musi zapoznać się z regulaminem i go przestrzegać. 

4. Celem i ideą castingu jest propagowanie kultury fizycznej, promowanie twórczości akrobatyczno-artystycznej a 

przede wszystkim nabór do grupy reprezentacyjnej KS King Dance Koszalin. 

5.Maksymalny czas przeznaczony na zaprezentowanie swoich umiejętności dla uczestnika to 45s. 

6. Podczas występu uczestnik wykonuje układ taneczno-gimnastyczny do jednej  wybranej muzyki zawartej w 

regulaminie podając dokładny czas rozpoczęcia (np. Rihanna -Umbrella 0:53) 

7.Pokaz zaczyna się od pierwszego dźwięku muzyki a kończy w momencie jej wyłączenia. 

8.Dopuszczalne jest zastosowanie elementów scenografii, który nie potrzebuje montażu. 

9.Dopuszczalny jest dowolny kostium , strój sportowy, który nie uwidacznia części intymnych ciała. 

10.Fryzura nie może stwarzać niebezpieczeństwa zaplatania się lub ograniczenia widoczności uczestnika. 

11.Niedopuszczalny jest udział w castingu osób z kontuzjami i urazami ciała, które stwarzają niebezpieczeństwo 

pogorszenia stanu zdrowia uczestnika. 

12. Scena na której będzie występował uczestnik będzie się składać z puzzli o wymiarach 12x4 

13.Elementami oceny sędziowskiej dotyczącej walorów artystycznych prezentacji są: odpowiednio dobrana do 

elementów akrobatycznych muzyka, trudność elementów (elementy gimnastyczne oraz punktacja  patrz. Załącznik 

3),odpowiednio dobrana do wieku artysty historia i choreografia ,muzykalność, kontakt z publicznością, pewność 

siebie, strój, estetyka, ogólny wyraz artystyczny. 

14.Osoby ,które według panelu sędziowskiego otrzymają przepustkę do grupy reprezentacyjnej KS King Dance 

Koszalin zostaną poinformowani telefonicznie. 

15. Osoby niepełnoletnie zgłaszane na casting są przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

16. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie 2 podpisane dokumenty, które znajdują się w załącznikach 1 i 2.W 

przypadku osób niepełnoletnich , dokumenty podpisuje osoba prawna. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Wydarzenia.  



18. Podczas zajęć na sali przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy, Organizatorzy oraz Instruktorzy. 

19. Zgłaszający oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Wydarzeniu. 

 

Wizerunek 

 1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, powielanie oraz utrwalanie wizerunku Uczestnika, 

stworzonego podczas trwania Wydarzenia, przez Organizatora. 

 a. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony. 

 b. Zgoda dotyczy celów informacyjno-reportażowych oraz promocyjno-reklamowych. 

 c. Zgoda obejmuje wykorzystywanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych na dowolnym polu eksploatacji (w 

szczególności poprzez stronę www oraz portale społecznościowe w postaci zdjęć oraz filmów).  

2. Zezwala się na pobieranie oraz udostępnianie zdjęć oraz filmów, umieszczonych na oficjalnych fanpage 

(https://www.facebook.com/kingdancekoszalin, https://www.instagram.com/kingdancekoszalin/) oraz stronie 

www.kingdance.pl, pod warunkiem oznaczania Organizatora 

 

 

Dozwolona muzyka : 

 

1.https://youtu.be/btPJPFnesV4 

2.https://youtu.be/RSF_hH6AauI 

3.https://youtu.be/EK_LN3XEcnw 

4.https://youtu.be/hdw1uKiTI5c 

5.https://youtu.be/HBqlpCyJ3tM 

6.https://youtu.be/cOQDsmEqVt8 

7.https://youtu.be/UrdaRrArd_c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kingdancekoszalin


 

Załącznik 1. 

 

Imię i nazwisko Uczestnika      ............................................................................ 

Telefon kontaktowy                .............................................................................. 

Wiek Uczestnika                        ………………………………………………………………………… 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Sportowy King Dance danych osobowych zawartych w 
niniejszym formularzu 
 

Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy King Dance (NIP: 6692529457) z siedzibą w Koszalinie przy 

ul. Austriackiej 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania statusu członka klubu 

sportowego King Dance. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich 

poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu poprzez kontakt z 

info@kingdance.pl. Bez Pani/Pana wyraźnej zgody powyższe dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom. 

                           …………..………………………………..            

 (data i czytelny podpis Uczestnika/Zgłaszającego) 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda na uczestnictwo w castingu do grupy reprezentacyjnej KS King Dance Koszalin. 

 

Wyrażam zgodę na udział  w castingu do grupy reprezentacyjnej KS King Dance Koszalin oraz oświadczam, że 

zapoznałem się z regulaminem castingu prowadzonego przez KS King Dance Koszalin. 

Oświadczam, że stan zdrowia Uczestnika jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

Wydarzeniu. 

 

…………………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis Uczestnika/Zgłaszającego) 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

Elementy gimnastyczne oraz punktacja. 

 


