REGULAMIN TURNIEJU BREAK DANCE
NOWA HUTA MASTERS 2016 r.
I. Organizator
Organizatorem Turnieju Break Dance NOWA HUTA MASTERS jest Nowohuckie Centrum Kultury.
II. Miejsce, czas
1. Turniej odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, w Krakowie.
2. Turniej odbędzie się w dniu 2 kwiecień 2016 r. od godz. 14.00.
3. Rejestracja zgłoszonych uczestników i rozgrzewki od godz. 11.30.
III. Kategorie
Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach:
a) solowej do 15 lat (Kids) - limit 64 zawodników
b) solowej od 15 lat - limit 64 zawodników
IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 25 marca 2016 r. na adres:
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
„z dopiskiem Nowa Huta Masters 2016”
lub mailem na adres: artystyczny@nck.krakow.pl
2. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty akredytacyjnej
a) Kategoria solowa kids do 15 lat - 5 zł
b) Kategoria solowa od 15 lat - 10 zł
Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń
Wpłaty należy dokonać w kasie NCK, czynna również w sobotę w godz. 8.30-13.30 lub w formie przelewu
na konto:
PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130 ( w tym przypadku należy mieć dowód wpłaty)
3. Rejestracja zawodników: 2 kwietnia 2016 r. w godz. 11.30 - 13.30
4. Wpisanie zawodnika na listę uczestników następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeń
oraz uiszczeniu wpisowego do dnia 25 marca 2016 r. Możliwe jest dopisanie się do listy uczestników
w dniu turnieju (najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju) w razie wolnych miejsc.
5. Wymagana legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.
7. Wszyscy soliści muszą być do dyspozycji organizatorów, w miejscu rozgrywania turnieju,
od godziny 14.00 - do zakończenia turnieju.
8. O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
9. Zamknięcie rejestracji uczestników następuje po wyczerpaniu limitów zawodników w danej kategorii.

V. Zasady turnieju
1. Pary turniejowe oraz kolejność bitew będą ustalane na podstawie losowania.
2. Turniej będzie rozgrywany na zasadzie bitew w systemie pucharowym - słabszy odpada, wygrany przechodzi
dalej. Czas trwania każdej bitwy wynosi do 5 minut, natomiast w finale do 10 minut.
3. Bitwy oceniać będzie 3 sędziów wybranych przez Organizatora.
4. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne.
5. Werdykt ostateczny jury zostanie ogłoszony w protokole przyznania nagród po zakończeniu turnieju i
opublikowany na stronie Organizatora.
VI. Nagrody
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców turnieju:
1. nagrody finansowe
a) kategoria solowa od 15 lat
I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 500 zł
b) kategoria solowa do 15 lat (Kids)I miejsce, 300 zł
Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na konto poszczególnych laureatów.
Nagrody finansowe powyżej kwoty 760 zł brutto podlegają 10% opodatkowaniu.
Osoba nagrodzona zobowiązana jest udostępnić organizatorowi dane do przelewu nagrody finansowej (numer
rachunku bankowego, adres zamieszkania).
2. nagrody rzeczowe - puchary za I, II, III miejsce w każdej kategorii.
3. pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.
VII. Dane osobowe
1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia turnieju konieczne jest zbieranie przez Organizatora danych
osobowych uczestników.
2. Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury z siedzibą
w Krakowie, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków;
b) dane osobowe są zbierane w celu zorganizowania i przeprowadzenia turnieju w tym
do zidentyfikowania uczestników, przeprowadzenia turnieju, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród;
c) odbiorcą danych jest Organizator, a nadto odbiorcami danych mogą być osoby zainteresowane wynikami
turnieju;
d) każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
e) każdy z uczestników podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego będzie jednoznaczne z tym, że uczestnik dobrowolnie
udostępnia Organizatorowi dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, nick name, wiek, narodowość, numer
telefonu.
4. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę

na przetwarzanie danych osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 3 przez Organizatora w celu
zorganizowania i przeprowadzenia turnieju.
5. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że dane osobowe i inne informacje,
o których mowa w punkcie 1 są prawdziwe.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas turnieju.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia turnieju po wcześniejszym uzgodnieniu
tego z sędziami i uczestnikami zawodów.
3. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju break dance.
4. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju bez podania
przyczyny.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
7. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie
i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach realizowanych podczas turnieju, w
szczególności w formie zdjęć, wywiadów i nagrań audiowizualnych oraz zamieszczania ww. materiałów na
stronach internetowych Organizatora, plakatach, itp. w celach informacyjnych
i promocyjnych.
IX. Imprezy towarzyszące
1. Warsztaty break dance

godz. 12.00-13.30 sala 4C

Od godz. 12.00 do 13.30 przed turniejem podczas sesji warsztatowej swoją wiedzą na temat bboyingu podzieli się
jeden z sędziów NH Masters: bboy Thomaz (Rozka Fellaz Crew - Warszawa). 13 letni staż taneczny, ścisła
czołówka, reprezentujący z sukcesami polską scenę na imprezach międzynarodowych.
Warsztaty skierowane są do każdej grupy wiekowej i zaawansowania. Koszt 1,5h - 30 zł (płatność w kasie do godz.
11.30), zapisy bezpośrednio na miejscu lub mailowo: artystyczny@nck.krakow.pl
2. Graffiti Jam
Równolegle z częścią konkursową Turnieju Break Dance Nowa Huta Masters 2016, na zewnątrz NCK, w
wyznaczonych miejscach odbywać się będzie Graffiti Jam. Zapraszamy writerów z całej Polski
na ściany,
które mają za sobą już wieloletnią tradycję malowania. Wydarzenie koordynuje Urwis, legendarna postać na
scenie graffiti. Informacje na temat uczestnictwa można uzyskać pod mailem DERA1977@gmail.com

