
Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego

STARDANCE FESTIVAL  2021

 

1. Organizator             Taneczny Klub Sportowy Stardance & Dance Team Wrocław.

2. Termin                      10.04.2022

3. Miejsce                     Hala Sportowa Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Oławska 46, Jelcz Laskowice k.Wrocławia

4. Wymiary parkietu    30x15

5. Kierownictwo turnieju 

Michał Skawiński tel. 602 100 0079 e-mail: dyrektor@stardancefestival.com – Dyrektor Festivalu

Grażyna Mężyk tel. 660 691 707 e-mail: organizacja@stardancefestival.com– Dyrektor Zarządzający

Maciej Zająć tel. 600 050 150 e-mail: promocja@stardancefestival.com   – Dyrektor Marketingu & PR

6. Charakter turnieju: Indywidualny, PREMIUM, open, ogólnopolski, międzynarodowy

      a).Turniej w kategoriach rekreacyjnych zostanie rozegrany zgodnie z przepisami:  
         „ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH REKREACYJNYCH KLAS:
         ”BRĄZ”, „SREBRO”, „ZŁOTO” Okręgu Dolnośląskiego” opublikowanymi na     
          stronie : www.ptt.wroclaw.pl        
       b). W klasach tanecznych: H, G, F, E, D, C, B, A turniej rozegrany będzie w Systemie PREMIUM 
           stosownie do kategorii wiekowej. System PREMIUM nie obejmuje rywalizacji, w najwyższej klasie, 
           danej kategorii wiekowej (do wglądu na stronie www.taniec.pl )
7. TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PTT ORAZ Z ZACHOWANIEM 
WYTYCZNYCH GIS I RADY MINISTRÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19.

8. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania turnieju zgodnie z 
przepisami STT PTT.

9. Zawodnicy    -   klasy taneczne / kat. Wiekowe

Turniej rozegrany zostanie na dwóch parkietach.

Turniej rozegrany zostanie na dwóch parkietach.

BLOK I – dwa parkiety
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                                   do 9 lat „brąz”

                                  10-11 lat "brąz" 

do 11 lat H SOLO

do 11 lat G SOLO

do 11 lat F SOLO

12-15 lat H SOLO

12-15 lat G SOLO

12-15 lat F SOLO 

12-15 lat E SOLO

                                   do 9 lat „brąz” PARY

                                  10-11 lat "brąz" PARY

                                   10-11 lat H PARY

10-11 lat G PARY

10-11 lat F PARY

12-13 lat H PARY

12-13 lat G PARY

12-13 lat F PARY

BLOK II – dwa parkiety

Do 11 lat OPEN SOLO (WA, WW, Q CCC, S JV)

 12-15 lat OPEN SOLO ST/LA

 (ST: WA, T, WW, F, Q, LA: CCC, S, R, PD, JV)

POW. 15 lat OPEN SOLO ST/LA

(ST: WA, T, WW, F, Q, LA: CCC, S, R, PD, JV)

Do 9 lat H

Do 9 lat G

12-13 lat E

12-13 lat D ST/LA

14-15 lat E

POW.15 F ST/LA

POW.15 B ST/LA

POW.15 A ST/LA

BLOK III – dwa parkiety



10.Skład Komisji Skrutacyjnej

Katarzyna Kozłowska
Agnieszka Bajda
Dominika Jabłońska-Górska

11. Warunki uczestnictwa w turnieju

     W turnieju może wziąć udział para, która: 
      a) jest zarejestrowana w Centralnej Bazie Danych PTT 
      b) ma opłaconą składkę członka zwyczajnego na dany rok kalendarzowy PTT 
      c) posiada licencję taneczną na dany rok kalendarzowy PTT 
      d) należy do członka wspierającego, który ma opłaconą składkę członka wspierającego  
      e) posiada książeczkę startową lub dokument potwierdzający tożsamość
       f).Dokona zgłoszenia on-line na stronie www.stardancefestival.com  do 04.04.2022 do godz.24:00                  
      b).Dokona opłaty startowej na miejscu lub on-line przez stronę główną turnieju    

14-15 lat D ST/LA

14-15 lat C ST/LA

8-9 lat OPEN 

10-11 lat OPEN 

16-20 lat OPEN ST/LA 

POW. 15 lat E ST/LA

POW. 15 lat D ST/LA

POW. 15 lat C ST/LA

RISING STARS Stardance LA

RISING STARS Stardance ST

BLOK IV - Gala Wieczorna 

12-13 lat OPEN ST/LA 

14-15 lat OPEN ST/LA  

16-18 lat OPEN ST/LA  

POW. 19 lat OPEN ST/LA  

Senior 3 ST Open



12. Sprzedaż biletów on-line

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się system PayU.

Organizator turnieju zobowiązuje się, w przypadku dokonania przez kupującego opłaty za pomocą płatności on-line, 
dostarczyć Kupującemu zakupiony bilet w formie elektronicznej na podany adres email lub umożliwić mu pobranie 
wygenerowanego biletu ze swojej strony internetowej lub w innej formie po uprzednim kontakcie z Organizatorem. W 
przeciwnym wypadku Organizator zwróci 100% zapłaconej kwoty kupującemu w ciągu 14 dni.

Dostępne formy płatności to przelew bankowy, karty płatnicze oraz szybkie formy płatności dla wszystkich banków 
zintegrowanych z systemem PayU.

Ochrona danych osobowych. W momencie rezerwacji biletów na turniej on-line konieczne jest podanie przez 
Kupującego jego prawdziwego Imienia, Nazwiska oraz adresu E-mail. Przekazanie tych danych jest dobrowolne 
aczkolwiek konieczne do dokonania zakupu biletu. Przekazane dane podlegają pełnej ochronie wynikającej z zapisów 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 
r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 
Organizator turnieju będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba 
przekazywać podmiotom wchodzącym w skład Skawinski Dance Group i z nią współpracującym, w szczególności w 
celu realizacji właściwych akcji lub czynności, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach 
Skawinski Dance Group lub ofertach specjalnych. Organizator deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i 
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom 
trzecim.

Polityka zwrotów. Ze względu na specyfikę rezerwowania konkretnych miejsc na hali, na której odbywać się będzie 
turniej tańca zwroty nie są akceptowane przez Organizatora. Kupujący zobowiązany jest do podjęcia przemyślanej 
decyzji co do wyboru miejsca i decyzji o jego wykupieniu. Organizator dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach możliwość 
zmiany miejsca na inne w tej samej cenie lub na miejsce w cenie wyższej od pierwotnie wykupionej po uprzednim 
kontakcie z Organizatorem. Zastrzega on sobie jednak prawo do odmowy zamiany miejsca bez podawania przyczyny.

Polityka reklamacji. Organizator zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy 
organizowane przez niego wydarzenie się nie odbędzie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania 
zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji: 
michal@skawinski.com

13. Cena biletów

Ceny biletów DZIECI I MŁODZIEŻ DO 15 lat. 

ON-LINE 

do 

 KASA (hala)

 w dniu turnieju

DZIECI 0-5 LAT BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE

BLOK I , II,  III ( oddzielnie na każdy blok) 35,00 zł 40,00 zł

BLOK IV - GALA WIECZORNA 60,00 zł 80,00 zł

CAŁODNIOWY 80,00 zł 90,00 zł

MIEJSCE PRZY STOLIKU – BLOK 1,2,3 100,00 ZŁ 100,00 ZŁ

MIEJSCE PRZY STOLIKU – GALA 130,00 zł 150,00 ZŁ

MIEJSCE PRZY STOLIKU – CAŁODNIOWY 160,00 zł 180,00 ZŁ

mailto:michal@skawinski.com


14. Opłaty startowe za udział w Stardance Festival

15.Koszt przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy turnieju.

16.Organizator nie ubezpiecza par.

17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i powielania materiałów filmowych i 
     fotograficznych z turnieju

19. Dodatkowe informacje Organizatora
      Bufet: TAK
      Opieka medyczna: TAK
      Stoiska (asortyment): TAK 
      Inne: TAK

20. Nagrody (nagrody, dyplomy, puchary, medale, upominki).

21. Organizator zastrzega prawo do zmiany godzin rozpoczęcia bloków tanecznych w     
      zależności od ilości zapisanych par. Ostateczny rozkład godzinowy zostanie podany po

Ceny biletów  DOROŚLI

ON-LINE 

do

 KASA (hala)

 w dniu turnieju

DZIECI 0-5 LAT BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE

BLOK I , II,  III ( oddzielnie na każdy blok) 50,00 zł 60,00 zł

BLOK IV - GALA WIECZORNA 100,00 zł 120,00 zł

CAŁODNIOWY 120,00 zł 150,00 zł

MIEJSCE PRZY STOLIKU – BLOK 1,2,3 100,00 zł 100,00 zł

MIEJSCE PRZY STOLIKU - CAŁODNIOWY 250,00 zł 250,00 zł

DZIECKO PRZY STOLIKU ( 0-5 LAT) 130,00 zł 150,00 zł 

*Wpisowe  ON-LINE do    
Dan      Dancers associated 
in PTT 

Dancers NOT 

associated in PTT

Za styl lub start w kombinacji w kategorii SOLO OPEN 50 zł/os. 60 zł/os.

za kombinację w klasie "brąz" 40 zł/os. 50 zł/os.

za kombinację w klasie  H, G 50 zł/os. 60 zł/os.

za kombinację w klasie F, E 50 zł/os. 60 zł/os.

za styl w klasie F, E, D 50 zł/ os. 60 zł/os.

za styl w klasie C, B, A 50 zł/os. 60 zł/os.

za styl w klasie Open 60 zł/os. 70 zł/os.

Rising Stars Adults & Adults
20 Euro (90 zł )per person 
for each program point

25 Euro  per 
person for each 
program point



      zamknięciu list startowych tj…………

22. Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
a)Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w 
tym wizerunku.

b)Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Taneczny Klub Sportowy Stardance 
oraz Dance Team Wrocław

c)Dane osobowe, w tym wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku 
Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na portalu Facebook, w prasie i w materiałach promujących 
turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji imprezy.

d)Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

e)Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

f)Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

23. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik .
      Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.

24. Ze względu na ograniczenia liczby uczestników zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 lipca 2020r. 
organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.
17. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DDz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Taneczne, ul. Ofiar Dąbia 4, 31 - 566 Kraków
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit.. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r.

25. Program  turnieju:



BLOK I

Start 9:00  
Rejestracja 8:00-8:30  

Próba parkietu 8:30-8:50

Parkiet 1 Parkiet 2

                          do 11 H SOLO

do 11 G SOLO

do 11 F SOLO

12-15 H SOLO

12-15 G SOLO

12-15 F SOLO

12-15  E SOLO

                                  do 9 lat „brąz”                          

                                10-11 lat "brąz" 

10-11 H

10-11 G

10-11 F

12-13 H

12-13 G

12-13 F

BLOK II
Start 12:00  

Rejestracja 11:00-11:30  
Próba parkietu 11:30-11:50

Parkiet 1 Parkiet 2

Do 11 OPEN SOLO

12-15 OPEN SOLO ST/LA

POW. 15 OPEN SOLO ST/LA

12-13 E ST/LA

POW.15 F ST/LA

Do 9 lat H

Do 9 lat G

12-13 D ST/LA

14-15 E

B ST/LA

A ST/LA

BLOK III  
Start 15:00  

Rejestracja 14:00-14:30  
Próba parkietu 14:30-14:50

Parkiet 1 Parkiet 2

                        8-9 OPEN ST/LA

10-11 OPEN ST/LA

16-20 OPEN ST/LA  

pow 15 E ST/LA

 14-15 D ST/LA

14-15 C ST/LA

pow 15 D ST/LA

pow 15 C ST/LA

Jeden parkiet

RISING STARS Stardance LA

RISING STARS Stardance ST

BLOK IV – Gala wieczorna

Gala Wieczorna start 18:00  
Rejestracja 17:00-17:30  

Próba parkietu 17:30-17:45

Galę poprowadzą Iwona Pavlović i Arkadiusz Deierling.



26. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z 
Sędzią Głównym.

27. Regulamin Covid:

1. Udział w Stardance Festival  2022 jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu COVID-19  
oraz z obowiązkiem zastosowania się do niego.

2. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem na halę.

3. Należy zachować szczególną ostrożność oraz dystans 1,5 m w kolejkach oraz na terenie obiektu.

4. Każda osoba przed wejściem będzie poddana pomiarze temperatury (na teren obiektu mogą wejść osoby 
których temperatura nie przekroczy 37,5 stopni)

5. Trenerzy i opiekunowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą na terenie turnieju - 
 całej hali. Natomiast tancerze i sędziowie obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy mają wszędzie oprócz 
strefy tancerza i parkietu.

6. Osoby które nie będą się stosowały do regulaminu Covid mogą zostać wyproszone z hali.

7. Każdy tancerz, trener, opiekun ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o braku kontaktu z osobami 
chorymi oraz przebywającymi na kwarantannie oraz że nie wykazuje objawów chorób wskazujących na 
COVID-19. (treść oświadczeń na końcu regulaminu – prosimy przyjechać już z wypisanym oświadczeniem aby 
nie przedłużać wejścia na halę) 
 
8. Rejestracja par odbywa się bez książeczek startowych i kart tancerza.

9. Numery startowe są jednorazowe - bezzwrotne.

10.  Nie będzie na początku każdego bloku grupowej prezentacji par. Po przedstawieniu sędziów rywalizacja 
zaczyna się od razu. 
  
11. Aby uniknąć większych skupisk w szatniach nagrody będą wydawane co 2-3 kategorię bardzo prosimy aby 
cały czas przebywać w pobliżu parkietu i dokładnie słuchać komunikatów konferansjera o rozdawaniu nagród. 
 
12.  Szatnie dla tancerzy będą podzielone na bloki: Prosimy zwrócić uwagę na napisy na szatniach, 
do którego bloku jest przypisana dana szatnia. 
 - szatnie  Blok I -> dezynfekcja i wietrzenie tych szatni na blok III 
-  szatnie  Blok II -> dezynfekcja i wietrzenie tych szatni na Blok IV

13. Przy parkiecie znajdować się będzie strefa tancerza, w której przebywać mogą tylko zawodnicy.

                                                            12-13 OPEN ST/LA

14-15 OPEN ST/LA  

16-18 OPEN ST/LA  

pow.19 OPEN ST/LA  

Senior 3 Open ST



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO  
Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego Stardance Festival 2022

Ja, niżej podpisany/na*  
 
……………………………………………………………………………….. 
 Oświadczam że, nie miałem/am* w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, 
u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19,     

Oświadczam że jestem zdrowy i nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury. 
 
Oświadczam, iż zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie. Pomimo 
wprowadzonego w obiekcie podczas turnieju tańca, rygoru sanitarnego i wdrożonej procedury bezpieczeństwa 
zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19. 
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że: 
1) zarówno ja, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 10 – dniową kwarantanną;

2) w przypadku zaobserwowania niepokojących u mnie objawów zostanę natychmiast umieszczony w 
wydzielonym IZOLATORIUM. 
 

Dane państwa będą przechowywane przez 10 dni.

 
Oświadczam, że w sytuacji potwierdzonego zakażenia się na terenie obiektu, będąc całkowicie świadomym/ą* 
zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju nie będę wnosić skargi, zażalenia, żądań do dyrektora 
obiektu, organizatorów i kierownictwa turnieju.

telefon: ……………………              e-mail: …………………… 

………………………….......      
(Podpis uczestnika)    

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - DZIECKA 
Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego STARDANCE FESTIVAL 2022

Ja, niżej podpisany/na*  
 
……………………………………………………………………………….. 
 Oświadczam że moje dziecko/podopieczny nie miało w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, u której 
potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie COVID-19,     

Oświadczam że jest zdrowe i nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 
Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury u mojego dziecka/podopiecznego. 
 
Oświadczam, iż zostałem/am* poinformowany/a* o ryzyku, na jakie jest narażone  jest  zdrowie mojego dziecka/
podopiecznego. Pomimo wprowadzonego w obiekcie podczas turnieju tańca, rygoru sanitarnego i wdrożonej 
procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie obiektu może dojść do zakażenia COVID – 19. 
W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w obiekcie jestem świadomy/a*, że: 
1) zarówno moje dziecko/podopieczny, ja, moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie objęte 10 – dniową 
kwarantanną;

2) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u mojego dziecka/podopiecznego zostanie natychmiast 
umieszczone wraz ze mną  w wydzielonym IZOLATORIUM. 
 
Dane państwa będą przechowywane przez 10 dni. 
 
Oświadczam, że w sytuacji potwierdzonego zakażenia się na terenie obiektu, będąc całkowicie świadomym/ą* 
zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju nie będę wnosić skargi, zażalenia, żądań do dyrektora 
obiektu, organizatorów i kierownictwa turnieju. 

telefon: ……………………              e-mail: …………………… 

………………………….......      
(Podpis rodzica/opiekuna)    

*niepotrzebne skreślić


