
Regulamin Konkursu Tańca Street Dance - Poka Styl , Przestrzenie Sztuki Lublin 2022 

1. Organizatorem Konkursu Tańca Street Dance - Poka Styl  jest Centrum Kultury w Lublinie / 

Lubelski Teatr Tańca. 

2. Konkurs Tańca Street Dance - Poka Styl realizowany jest w ramach programu 

Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu 

jest Centrum Kultury w Lublinie. 

3. Konkurs przeprowadzony jest bez podziału na kategorie wiekowe z uwzględnieniem czterech 

kategorii odnoszących się do stylu, tj. Hip hop 1 vs 1, Popping 1 vs 1, Waacking 1 vs 1, Poka Styl  

1 vs 1. 

4. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie po 

wyrażeniu zgody (rodziców/opiekunów),  na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Warunkiem Uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie uzupełnionego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora, jak również bezpośrednie potwierdzenie 

swojej obecności poprzez rejestrację w dniu planowanego  Konkursu, tj. 27 sierpnia 2022  

w godz. 10.00 – 11.00  oraz dokonanie płatności wpisowego gotówką  (kwota uzależniona jest 

od ilości kategorii, do których dany uczestnik się zgłosił. Opłata za pierwszą kategorię wynosi 

30 zł, za każdą kolejną suma opłat wzrasta o 10 zł). Wpisowe nie podlega zwrotowi.  

6. Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU Konkursu. 

7. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

8. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Konkursu. 

10. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest okazać przy rejestracji dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym jego tożsamość, a w przypadku gdy uczestnik nie ukończył 18. roku życia, 

również zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców/opiekunów), wyrażoną na podstawie 

formularza Załącznik Nr 1 oraz odebrać numer startowy. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania kolejności startowych wyznaczanych na 

bieżąco przez przedstawicieli Organizatora i zobowiązany jest stawić się na miejscu odbywania 

się danego etapu co najmniej na 15 minut przed podaną w programie godziną rozpoczęcia. 

Niestawienie się według podanych powyżej zasad jest traktowane jako rezygnacja z udziału  

w Konkursie. 



12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Konkursu (dostępnym na stronie 

internetowej) organizatora, jak i składzie kolegium sędziowskiego. Wszystkie potencjalne 

zmiany będą na bieżąco ogłaszane uczestnikom Konkursu. 

13. Konkurs  zostanie przeprowadzony etapami. Pierwszym etapem konkursu są eliminacje, które 

odbędą się na zasadach:  

 każdy z uczestników otrzymuje numer startowy, 

 uczestnicy prezentują się pojedynczo, do muzyki zapewnionej przez organizatora  

w kolejności wyznaczonej przez numery startowe. Maksymalny czas prezentacji 

wynosi 1min, 

 z każdej z ww. kategorii sędzia danej kategorii (lub w wypadku kategorii , Poka Styl  

wszyscy Sędziowie) wybiera 16 osób. W przypadku zbyt małej liczby uczestników 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia tej liczby, 

 kolejnym etapem konkursu w każdej kategorii będą bitwy 1vs1 przeprowadzane  

w systemie drabinki pucharowej.  

14. Występy uczestników Konkursu oceniać będą sędziowie zaproszeni przez Organizatora. Każdą 

z kategorii sędziuje sędzia odpowiedzialny za dany styl. Kategorie Open Style sędziuje cały, 

trzyosobowy skład sędziowski. Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub uczestników w przypadku ich 

niestosownego zachowania w stosunku do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub 

pozostałych uczestników Konkursu. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie 

Konkursu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Konkursu  

z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem 

artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji z Uczestnikami i rekompensaty. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyn. 

NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ: 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród w wysokości – 700 zł za zajęcie  1. miejsce, 

300 zł za 2. miejsce (w każdej z czterech kategorii: Hip hop 1 vs 1, Popping 1 vs 1, Waacking 1 

vs 1, Poka Styl 1 vs 1 ). 

2. W przypadku gdy zwycięzcą jest osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, nagroda zostanie 

przekazana zwycięzcy na podstawie zgody jego przedstawicieli ustawowych 

(rodziców/opiekunów), wyrażonej na podstawie formularza dla nieletnich uczestników 

Konkursu. 


