REGULAMIN XX MISTRZOSTW PRZEDSZKOLAKÓW
1.
2.
3.
4.

Termin: 16.06.2018/ sobota/
Miejsce: Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu ,ul.Targowa 17
Organizator: Studio Tańca Sportowego FAN Toruń oraz Szkoła Tańca BIT w Toruniu .
Prawo startu w Mistrzostwach mają pary taneczne / chłopiec + dziewczynka lub dziewczynka+dziewczynka / reprezentujące toruńskie
przedszkola z rocznika 2011 i 2012
5. Zgłoszenia par dokonują Dyrektorzy Przedszkoli na załączonym druku w nieprzekraczalnym terminie
do 25.05.2018.Przedszkole przesyła zgłoszenie wraz z podpisanymi zgodami rodziców na start ich dziecka w Mistrzostwach.
6. Każde Przedszkole ma prawo wystawić nieograniczoną liczbę par tanecznych.
7. Pary taneczne prezentują się w tańcach :
Rocznik 2012 : walc angielski , walc wiedeński, samba, polka w repertuarze dowolnym,
Rocznik 2011 : walc angielski , samba, cha cha cha, polka w repertuarze dowolnym
8. Pary startują według losowo nadanych numerów .
9. Zawodnicy startują w grupach wyznaczonych przez organizatorów.
10. Pary taneczne ocenia komisja sędziowska w składzie 3-5 osób złożona z nauczycieli tańca towarzyskiego, sędziów Polskiego Towarzystwa
Tanecznego oraz Dyrekcji prezentującego się Przedszkola lub w zastępstwie Dyrekcji – przedstawiciel przedszkola wyznaczony przez
Dyrekcję Przedszkola.
11. Komisja sędziowska ocenia poziom par tanecznych a w szczególności : rytm, technikę, muzykalność pary. Każda para za każdy taniec
otrzymuję ocenę sędziowską od 1 do 6 /jak w szkole / gdzie 6 jest najwyższą z not , a 1 najniższą.
12. Sędziowanie jest tajne. Głosy są liczone przez komisję skrutacyjną Wyniki będzie można oglądać na stronie internetowej www.bittorun.pl / zakładka MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW najpóźniej od wtorku 19.06.2018
13. Tancerzy obowiązuje jeden strój do wszystkich tańców :
Ø Chłopcy : biała koszula wpuszczona w spodnie, krawat lub mucha, czarne lub granatowe spodnie, miękkie obuwie gimnastyczne
lub buty taneczne.
Ø Dziewczęta : sukienka lub spódniczka + bluzka ;lub body + spódniczka, miękkie obuwie gimnastyczne lub buty taneczne. Spięte długie
włosy.Zabroniony jest makijaż! Stroje powinny być eleganckie, ale nie wyzywające, bez zbędnych ozdób.
14. Nagrody:
o Wszystkie pary biorące udział w turnieju otrzymują medale i dyplomy.
o Przedszkole wystawiające reprezentację otrzymuje puchar.
15. Zawodnicy są zwolnieni od opłaty startowej. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom wodę mineralną podczas trwania turnieju.
16. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu ,nie ubezpiecza uczestników ,nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
17. Wstęp do szatni mają tylko pary, wychowawca oraz rodzice.
18. Wszystkie osoby wchodzące na salę są zobowiązane do wykupienia biletu wstępu w wysokości:
•
dorośli 15 zł,
•
dzieci i młodzież w wieku szkolnym 5 zł
•
dzieci do lat 7 wstęp wolny
•
Bilety bezpłatne otrzymują: wychowawca ,dyrektorzy przedszkovvli .
19. Podczas turnieju działają :
o Komisja sędziowska ,komisja skrutacyjna, kierownik turnieju, opieka medyczna, bufet.
20. Cele imprezy :
•
Popularyzacja tańca towarzyskiego jako formy wychowania, rekreacji i rozrywki dzieci oraz jego walorów artystycznych.
•
Konfrontacja dziecięcych par tanecznych.
•
Spotkanie towarzyskie dzieci o wspólnych zainteresowaniach.
21. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga kierownik turnieju wraz z sędzią głównym.
22. W razie nagłej choroby zawodnika i niemożności startu dziecka w turnieju, rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
organizatorom pod nr tel.602 575 096 lub 608 415 921
23. PRZEWIDYWANY RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW:
Ø CZĘŚĆ I
9.15 – 9.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW /POBRANIE NR STARTOWEGO W SEKRETARIACIE TURNIEJU/
10.00 – 11.30 MISTRZOSTWA DLA PRZEDSZKOLI : NR 2, NR 6, NR 8, NR 9, NR 10
Ø

Ø

CZĘŚĆ II
12.00 – 12.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW /POBRANIE NR STARTOWEGO W SEKRETARIACIE TURNIEJU/
12.45 – 14.00 MISTRZOSTWA DLA PRZEDSZKOLI : CALINECZKA, FLISACZEK, KRASNAL, MAŁY ŚWIATEK, PINOKIO,
CZĘŚĆ III
14.45 – 15.15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW /POBRANIE NR STARTOWEGO W SEKRETARIACIE TURNIEJU/
15.30 – 16.45 MISTRZOSTWA DLA PRZEDSZKOLI : ALFIK, KATARZYNKA, LEŚNY LUDEK ,SŁONECZKO, TĘCZOWA KRAINA
SP NR 35, ŚLIMACZEK
!!! W przypadku dużej ilości zgłoszonych par organizator zastrzega zmiany w programie.

INFORMACJE NA : www-bit-torun.pl
lub w sekretariacie : Klub Rubin , ul.Łyskowskiego 29/ 35
Tel. 602 575 096, 608 415 921

(I piętro)

