
LADIES POLISH CUP 25.06.2022r. 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 
Hotel Warszawianka Jachranka 77, 05 - 140 Serock 
Start godz. 10:00 
Rejestracja w godz. od 08:00 do 10:00 
Próby parkietu od 08:00 do 09:30 

 
 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I OPŁAT DO 21.06.2022r. poniedziałek 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny na stronie www.pro-am.com.pl 
 

DANE DO PŁATNŚCI: 
 

KS „AKADEMIA TAŃCA” 

Miedziana 3a/13, 00-814 Warszawa 

VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 

43 2130 0004 2001 0365 7210 0001 

UWAGA! PROSIMY O PRZESYŁANIE PŁATNOŚCI ZA CAŁĄ FORMACJE, w opisie nazwa formacji i ilość osób 

za, którą dokonana jest płatność 

 
 
 

Regulamin: 
 

1. LADIES POLISH CUP: 

Kategorie: 

- Latin Style 

Choreografia składająca się z jednego wybranego tańca lub kombinacji wybranych 

tańców, (tańce latynoamerykańskie, salsa, kizomba, bachata, zouk i inne) 

- Performing Art. ( pozostałe style tańca) 

2. Ilość osób w formacji od 5 do 16. Formacje mogą mieć charakter mieszany ( panie i 

panowie ) 

3. Stroje w, których tańczą tancerze są dowolne. Mile widziany dobry styl i smak. 

4. Nie dozwolone jest jakiekolwiek podkute obuwie z twardymi metalowymi 

wstawkami, mogące zagrozić pozostałym tancerzom lub uszkodzić parkiet. 

5. Nie dozwolona jest jakakolwiek reklama zajęć tanecznych, warsztatów, szkoleń czy 

szkół tańca na strojach tanecznych. 

6. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w 

żaden sposób zakrywana przez zawodnika 

7. Czas trwania układu tanecznego 3-5 min 

8. Całość występu wraz z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 6 min 

9. Wymiary parkietu 10 x 20 metrów 

http://www.pro-am.com.pl/


10.Muzyka musi być dostarczona maksymalnie do zakończenia rejestracji na opisanym 

nośniku CD lub Pendrive. 

11.Zabrania się używania rekwizytów mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestnikom 

formacji. 

12. Kolejność prezentacji konkursowych zostanie wyłoniona metodą losowania 

13. Organizator zapewnia identyfikatory dla trenera i uczestników formacji. 

14. Wszystkie spory rozstrzyga sędzia główny 

15. Filmowanie i fotografowanie Turnieju jest dozwolone bez opłat 

16.Tancerze startujący w turnieju mogą być filmowani i fotografowani przez osoby 

znajdujące się na sali. 

17. Tancerze zgłaszający swój udział w Turnieju wyrażają bezwarunkową i 

bezterminową zgodę na filmowanie imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora. 

 
 

Warunki uczestnictwa: 
 

1. Opłata startowa od osoby wynosi 40 zł 

2. Do startu dopuszczone są tylko osoby pełnoletnie 

3. Wymagane posiadanie dokumentów potwierdzających wiek uczestników. 
 

Komisja sędziowska: 
 

1.  Komisja sędziowska składa się z 3 sędziów sędziujących i sędziego głównego nie 

sędziującego 

2. Obowiązuje tajne sędziowanie podczas turnieju 

3. Sędzia główny ma za zadanie pilnowanie sprawnego przebiegu turnieju zgodnie z 

regulaminem i rozstrzyganie sytuacji spornych. 

Kryteria ocen: 
 

1. Stopień trudności choreografii od 1 do 10 pkt. 

2. Ocena Techniczna od 1 do 10 pkt 

3. Ogólne wrażenie artystyczne od 1 do 10 pkt. 

4. Formacja może uzyskać max. 30 pkt 


