
 

REGULAMIN TURNIEJU BREAK DANCE 

NOWA HUTA MASTERS 2019  

 

I.  Organizator 

Organizatorem Turnieju Break Dance NOWA HUTA MASTERS 2019 jest Nowohuckie Centrum Kultury,   

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.  

 

II.  Miejsce, czas, odpłatność  

1. Turniej odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. 

2. Turniej odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. (sobota) od godz. 14.00. 

3. Rejestracja zgłoszonych uczestników i rozgrzewki od godz. 11.00  

4. Bilet dla widzów: 20 zł 

5. Opłata akredytacyjna dla zawodników turnieju:   

    kategoria Kids (do 15 lat) 10 zł, kategoria Dorośli (powyżej 15 lat) 15 zł 

6. Warsztaty: 80 zł/ od osoby (1,5 godz.) 

 

III.  Kategorie  

Turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach: 

a) solowej Kids (do 15 lat) - limit 64 zawodników 

b) solowej Dorośli (powyżej 15 lat)  - limit 64 zawodników 

 

IV.  Zgłoszenie 

1. Zgłoszenia zawodnika do udziału w turnieju należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać 

ze strony Organizatora: www.nck.krakow.pl   i przesłać w terminie  do 8 maja 2019 r.  na adres: 

 Nowohuckie Centrum Kultury 

 al. Jana Pawła II 232 

31-913 Kraków 

z dopiskiem „Nowa Huta Masters 2019” 

 lub mailem na adres: artystyczny@nck.krakow.pl 

 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty akredytacyjnej:  

 a) Kategoria solowa Kids (do 15 lat) - 10 zł 

 b) Kategoria solowa Dorośli (powyżej 15 lat) - 15 zł 

Wpłaty należy dokonać w kasie NCK  (czynna również w sobotę podczas trwania turnieju) 

lub w formie przelewu na konto:  PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130  

( w tym przypadku należy przedstawić dowód wpłaty) 

3. Rejestracja zawodników: 11 maja 2019 r. w godz. 11.00 - 13.45 

4. Wpisanie zawodnika na listę uczestników następuje po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia drogą mailową 

na adres: artystyczny@nck.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres:  

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków do 8 maja 2019 r.  

http://www.nck.krakow.pl/
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Możliwe jest dopisanie się do listy uczestników w dniu turnieju (najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju), 

ale tylko w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.  

5. Przy rejestracji zawodników wymagana jest legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości. 

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju. 

7. Wszyscy zawodnicy muszą pozostawać do dyspozycji organizatorów, w miejscu rozgrywania turnieju, 

od godziny  14.00  do zakończenia turnieju, chyba, że wcześniej odpadną z rywalizacji turniejowej. 

8. Zamknięcie rejestracji uczestników następuje po wyczerpaniu limitów zawodników w danej kategorii. 

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest prawidłowe zarejestrowanie się w regulaminowym czasie  

i przedstawienie dowodu opłaty akredytacji. 

 

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. W przypadku zgłoszenia dużej ilości zawodników eliminacje odbędą się na zasadzie solowej prezentacji 

poszczególnych uczestników. Na tej podstawie jury wyłoni 16 najlepszych zawodników, którzy zostaną 

rozlosowani do bitew. 

4. Bitwy oceniać będzie 3 sędziów wybranych przez Organizatora.  

5. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne. 

6. 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 Dorośli (powyżej 15 lat) 

I miejsce  - 1100 zł  

II miejsce  - 800 zł 

III miejsce - 500 zł 

b) kategoria solowa Kids (do 15 lat)  

  I miejsce - 800 zł 

  II miejsce - 500 zł 

  III miejsce - 300 zł 

Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na konto poszczególnych laureatów. 

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.  Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych 



 

1. Administrator danych: 
Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), 
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków 

2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt: IODO@NCK.KRAKOW.PL 
3. Twoje prawa: 

Za każdym razem, gdy wasze dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcecie ograniczyć ich 
przetwarzanie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych innemu 
administratorowi lub je po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany adres e-mail. 
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

4. Cel przetwarzania: 
Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy gdy sam nam je podasz w postaci: nick,  imię, nazwisko, wiek, 
numer telefonu, narodowość, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa i numer konta bankowego w celu 
zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju i zapewnienia udziału w Turnieju. Podanie danych osobowych 
nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług. 

5. Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych : 
Oferty nie są profilowane. 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

6. Podstawa prawna przetwarzania: 
Wykonanie umowy, tj. usługi realizacji Turnieju - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest 
Uczestnik. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres trzech miesięcy. 

8. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: 
Odbiorcami danych osobowych będą: 

 podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione 
przez Administratora danych, 

 podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże     
się konieczność przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie  
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). 

10. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 4 powyżej przez 
Organizatora w celu zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju. Uczestnik poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego oświadcza, że dane osobowe i inne informacje, o których mowa   
w punkcie 4 powyżej są prawdziwe. 

 
 

VIII.  Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas turnieju.                                                                            

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad przeprowadzenia turnieju po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego z sędziami i uczestnikami zawodów.                                                                                                      
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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. Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie. 

8. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

9. 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 w godz. 11.00 - 12.30,  sala A 206 

Prowadzący:  Dr Hefo - jeden z sędziów Turnieju Break Dance NH Masters 2019      

Adam Stefański znany jako Dr Hefo tańczący od 1997 roku, choreograf, tancerz, instruktor, nauczyciel, jest 

ogniwem grupy Ready To Battle oraz Międzynarodowego Crew Octagon.                                                                                                                              

Warsztaty skierowane są do tancerzy  każdej grupy wiekowej i różnego stopnia zaawansowania.      

Warsztaty trwają  1,5 godz. Koszt warsztatów: 80 zł/ od osoby.  

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona!   O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.    

 

2. Graffiti Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Równolegle z częścią konkursową Turnieju Break Dance Nowa Huta Masters 2019 odbywać się będzie Graffiti Jam.  

Miejsce: plener, na zewnątrz NCK, na ścianach wyznaczonych przez Organizatora. Zapraszamy writerów z całej 

Polski na ściany, które mają już za sobą wieloletnią tradycję malowania.  

Wydarzenie koordynuje Urwis - legendarna postać na scenie graffiti.  

 

 


