Kuźnia Raciborska 2022

REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SPORTU MAŻORETKOWEGO
„MAŁEJ SCENY”
Bez udziału publiczności! Regulacje przebywania na widowni wyłącznie tancerek
biorących udział w turnieju zostaną przesłane do instruktorów na kilka dni przed
turniejem.
1.ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Ul. Klasztorna 9
47 – 400 Kuźnia Raciborska
Tel. 32 419 14 07
Email: turniejmazoretkowykuznia22@yahoo.com
2.TERMIN I MIEJSCE:
26 marca 2022 r. (sobota)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Ul. Klasztorna 9, 47 – 400 Kuźnia Raciborska.
3.CELE TURNIEJU:
- Popularyzacja tańca jako formy wychowania, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz
rozrywki dzieci i młodzieży.
- Integracja środowiska mażoretkowego
- Konfrontacja dorobku artystycznego tancerek i choreografów - promocja Gminy i
Miasta Kuźnia Raciborska
4.KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE:
Zgodnie z aktualnym regulaminem Związku Sportowego Mażoretek dostępnym na stronie :
https://mazoretki.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin.pdf
Uczestniczki Turnieju mogą wziąć udział w następujących kategoriach:
BATON SPORT kad, jun, sen
1) Mini formacja: 4-7 zawodniczek. w.
2) Duo/trio: 2-3 zawodniczki. w.
3) Solo: 1 zawodniczka.
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BATON ACROBATIC kad, jun, sen
1) Duo/trio: 2-3 zawodniczki. w.
2) Solo: 1 zawodniczka.
POMPON SPORT kad, jun, sen
1) Mini formacja: 4-7 zawodniczek.w.
2) Duo/trio: 2-3 zawodniczki.w.
3) Solo: 1 zawodniczka.
MIX kad, jun, sen
1) Mini formacja: 4-7 zawodniczek.w.
FLAGA kad, jun, sen
1) Mini formacja: 4-7 zawodniczek.w.
2) Duo/trio: 2-3 zawodniczki.w.
3) Solo: 1 zawodniczka.
POMPON BASIC tylko kad i jun
1) Formacje: 8-25 zawodniczek dla: układu scenicznego. Zwracamy uwagę instruktorom
na rozmiary naszej sceny 10 szerokość x 7,5 metra głębokość, ta dyscyplina to ukłon
w kierunku grup o małej liczebności.
- Czas występu w kategoriach solo, duo/trio, mini formacje od 1:15 - 1:30
- Czas występu w kategorii formacji POMPON BASIC od 2:30 – 3:00.
- W przypadku licznych zgłoszeń w kategoriach solo – organizator na podstawie roczników
uczestniczek podzieli kategorię na młodsze i starsze.
- Miejsce do prezentacji - mata taneczna o wymiarach 10 szerokość x 7,5 metra
głębokość.
- Szatnie dla tancerek będą dostępne w wydzielonych sektorach oraz salach na terenie
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
- Na terenie organizowanego turnieju w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa
podczas pandemii SARS-CoV-2 przebywać będą mogły uczestniczki, opiekunowie grupy (1
na 15 osób), ponadto organizatorzy, pracownicy, zleceniobiorcy.
5.ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:
Festiwal ma charakter konkursowy, skierowany do zespołów tanecznych działających w
instytucjach kultury i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, przy stowarzyszeniach
zarówno w kraju i za granicą. Udział w festiwalu jest płatny.
1) Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszeń dostępnej na stronie MOKSiR:
https://pl-pl.facebook.com/kuzniakultury/
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UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ - maksymalnie 225 prezentacji .
2)Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie mailowe (według wzoru karty
zgłoszeń) przesłane do dnia 4 marca 2022 roku na adres email:
turniejmazoretkowykuznia22@yahoo.com
3)Dostarczenie zgłoszenia emailem zostanie potwierdzone przez organizatora, w przypadku
braku potwierdzenia prosimy o kontakt.
4)Dostarczenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5)Warunkiem uczestnictwa jest również wniesienie opłaty startowej w wysokości:
- 50 zł - solo
- 100 zł - duo/trio
- 150 zł - mini formacja
- 200 zł - formacja
6)Akredytację należy wpłacić najpóźniej do 4 marca 2022 r. na konto Organizatora:
Numer konta: 43 8475 1032 2004 0007 0638 0001
Tytuł wpłaty: TURNIEJ SPORTU MAŻORETKOWEGO, nazwa zespołu, kategoria oraz ilość osób.
(proszę dopisać paragon/faktura).
O zwroty można ubiegać się do 13 marca 2022 zgłaszając na maila:
sekretariat@kuzniakultury.pl lub telefonicznie : 32 419 14 07
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 13 marca 2022 r. wpłaconego
startowego nie zwracamy.
7)Brak opłaty we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją udziału w Turnieju.
6. PODKŁAD MUZYCZNY:
Plik wav lub mp3 prosimy przesłać na adres email: turniejmazoretkowykuznia22@yahoo.com
do 13 marca 2022. Pliki powinny być opisane w następujący sposób: − nazwa zespołu, −
kategoria taneczna, kategoria wiekowa − imię i nazwisko tancerki.
Zapasowa kopia na pendrive.
Przykłady:
Promyczek baton sport solo kad Maria Kwiecień
Promyk pompon sport MF jun.

7.PRZEBIEG TURNIEJU ORAZ WSTĘPNY PROGRAM:
1) PIERWSZY BLOK- prezentacje kadetek solo, duo/trio, mini formacje, formacje.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
2) DRUGI BLOK – prezentacje juniorek solo, duo/trio, mini formacje, formacje.
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW
3)TRZECI BLOK – prezentacje seniorek solo, duo/trio, mini formacje.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wstępny program może ulec zmianie.
*Po odbiór nagród wychodzi tylko Instruktor/opiekun
8. KRYTERIA OCENY:
Ocenie będą podlegać takie elementy jak:
- technika tańca i pracy z rekwizytem
- adekwatność formy prezentacji do wieku i umiejętności tancerek
- choreografia i kompozycja układu
- ogólna kreacja artystyczna wyrażająca się doborem muzyki, schludnym kostiumem itd.
9. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
PREZENTACJE TANECZNE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ W SKŁADZIE
TRZECH LUB CZTERECH SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH TECHNIK RUCHU SCENICZNEGO.

10.NAGRODY:
- Każdy zespół otrzyma dyplom za udział.
- Punktacja jurorów będzie wyłaniała laureatki od szóstego do pierwszego miejsca.
- Laureatki miejsc 1-3 otrzymają medale.
- W kategorii mini formacji i formacji laureatki miejsc 1-3 otrzymają puchar.
- Jury może przyznać wyróżnienia.
- Za najwyżej ocenioną prezentację zostanie przyznane GRAND PRIXT Turnieju, puchar oraz
drobne nagrody rzeczowe.
- Wyniki będą dostępne na FB MOKSiR-u oraz stronie http://kuzniakultury.pl/ po
zakończeniu festiwalu. Jeżeli czas na to pozwoli zostaną one odczytane na końcu każdego
bloku na widowni, gdzie będą mogły znajdować się tylko osoby upoważnione.
- Organizator sugeruje jak najwcześniejsze opuszczanie obiektu po swoim starcie, nie ma
konieczności oczekiwania na wyniki, nagrody nieodebrane zostaną odesłane.
11.WARUNKI OGÓLNE:
- Na terenie organizowanego Turnieju w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa
podczas pandemii SARS-CoV-2 przebywać będą mogli uczestnicy, opiekunowie grupy (1 na 15
osób), ponadto organizatorzy, pracownicy, zleceniobiorcy
- Na terenie organizowanego Turnieju konieczne jest częste mycie/dezynfekcja rąk, jak i
noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.
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- Zgłoszone zespoły, które otrzymają potwierdzenie przyjęcia do udziału w Turnieju,
zobowiązane są przyjechać i odjechać o wyznaczonej wcześniej godzinie.
- Każda tancerka może być członkiem tylko jednego zespołu.
- Uczestniczki zobowiązane są do posiadania legitymacji szkolnych lub innego dokumentu
tożsamości, instruktor listy swoich tancerek z rocznikami urodzin.
- Każdy zespół może wystawić po max 5 solistek w danej kategorii wiekowej i tanecznej, 3
duety/tria w danej kategorii wiekowej i tanecznej, oraz 2 mini formacje w każdej kategorii
wiekowej i tanecznej.
- Tancerki przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
- W dniu Turnieju, przedstawiciel zespołu (instruktor lub główny opiekun zespołu) zgłasza się
do punktu informacyjnego, gdzie zostaną mu udzielone wszelkie potrzebne informacje oraz
przekazane materiały turniejowe.
- Dyplomy, medale i drobne nagrody będą do odbioru przez instruktora lub głównego
opiekuna w punkcie informacyjnym. Nieodebrane trofea zostaną przesłane do laureatek na
adres instytucji delegującej.
- W przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zatrzymania przyjmowania zgłoszeń - (decyduje kolejność zgłoszeń), natomiast w przypadku
małej ilości zgłoszeń - prawo do łączenia lub odwołania poszczególnych kategorii.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
- Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestniczek.
- Każdy zespół powinien mieć jednego opiekuna na 15 uczestniczek turnieju.
- Uczestniczki Turnieju wyrażają zgodę na filmowanie i fotografowanie. Zarejestrowany
materiał zostanie wykorzystany w celach promocyjnych Turnieju.
- Każdy startujący podmiot odpowiada za prawa autorskie do podkładu muzycznego swej
prezentacji.
-W sprawach nie ujętych w regulaminie bądź sytuacjach spornych decyduje Organizator.
-Porządku w przemieszczaniu się po obiekcie MOKSiR-u kolejności wejść i wyjść na scenę
pilnować będą inspicjenci ubrani w czerwone koszulki polo, których decyzje należy
bezwzględnie respektować.
- Organizator przyjmie i oceni w ciągu jednego dnia maksymalnie 225 prezentacji w trzech
blokach tanecznych, to około 9 godzin - biorąc pod uwagę przerwy, dezynfekcję i rotację
tancerek, tak aby zminimalizować ilość osób na terenie obiektu.
-Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy (do dnia
rozpoczęcia imprezy włącznie) lub przerwania imprezy z przyczyn od siebie
niezależnych (działanie siły wyższej, wydarzenia polityczne, działania militarne, decyzje
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władz państwowych, samorządowych i innych instytucji itp.), ma jednak obowiązek
zawiadomić niezwłocznie uczestników Turnieju.

12.KLAUZULA RODO:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Kuźni Raciborskiej realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da nych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE L 119 z 2016 r.) informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się osobiście w siedzibie instytucji, bądź pisząc na adres pocztowy (z
dopiskiem: „Administrator danych osobowych”) – ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska lub też pisząc na adres poczty e-mail:
dyrektor@kuzniakultury.pl
2.0. Instytucja przetwarza dane celem realizacji statutowych i ustawowych zadań, m.in.
w celu.: związanym z organizacją imprez / wycieczek;
2.1. związanym z organizacją zajęć / warsztatów / konkursów;
2.2. zawarcia i kontynuowania umowy, a także zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z Prawa Pracy, z Kodeksu
Cywilnego, z prawa o ubezpieczeniach społecznych i prawa podatkowego;
2.3. zawarcia i realizacji umów na wykonanie usług;
2.4. zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie oraz ochrony mienia
instytucji. Inne cele w jakich Instytucja może przetwarzać dane to:
przeniesienie danych do archiwum, audyty, kontrole lub postępowania wyjaśniające.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane. Pani/Pana dane osobowe mogą być także archiwizowane – po stosownym poinformowaniu.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione
do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane
osobowe na podstawie udzielonej zgody mogą być także przekazywane do mediów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
6. W MOKSiR Kuźnia Rac., nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym. Dane nie są też przetwarzane
w celu profilowania.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przeniesienia danych (dotyczy to również danych
Pani/Pana dzieci – jeżeli posiada Pani/Pan pełne prawa rodzicielskie, bądź jest Pani/Pan opiekunem prawnym).
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, wtedy też ma Pani/P an
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem
zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
9. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż nieprawidłowo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, wtedy też można wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy)
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