
WARSAW OPEN 
JAZZ DANCE DAY

IDO APPROVED EVENT
OCHOTA 2016

Turniej tańca pamięci Paulinki Zysk

REGULAMIN
ORGANIZATOR:

Fundacja im. Paulinki Zysk 
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

      WSPÓŁORGANIZATOR I PATRONAT:
   Polska Federacja Tańca

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Real Sport
Pub Lolek

     TERMIN:
     14 maja 2016 roku, godz. 9.30

        OSiR ul. Nowowiejska 37B, Warszawa

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE:
Michał Gawron, tel. +48 604-640-305 (sprawy merytoryczne)

Dariusz Ozga, tel. +48 508-921-356 (sprawy techniczne)
Dorota Zysk, tel. +48 609-878-738

1. CELE TURNIEJU:
 Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych               

w domach kultury oraz szkołach tańca 
 Popularyzacja tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego                       

wśród dzieci i młodzieży
 Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju w duchu fair play                                                                    

w obiekcie sportowym OSiR przy ul. Nowowiejskiej 37B w Warszawie

Turniej poświęcony jest pamięci Paulinki Zysk, która zginęła w wypadku w drodze na zawody
w Białych Błotach, gdzie jechała razem ze swoim zespołem JAZZ ONE JUNIOR.

2. KOMISJA SĘDZIOWSKA
 Sędzia Główny, Komisja Sędziowska złożona z sędziów PFT/IDO, Komisja Skrutacyjna PFT/IDO

3. NAGRODY:



 statuetki za I miejsca
 medale dla zdobywców I, II i III miejsca
 dyplomy dla finalistów 
 nagrody rzeczowe dla finalistów
 certyfikat uczestnictwa dla wszystkich klubów uczestniczących w WOJDD 2016
 GRAND PRIX dla najlepszej formacji turnieju – 3-krotne zdobycie tytułu GRAND PRIX oznacza dla 

zespołu przejęcie nagrody „na własność”

4. KONKURENCJE TANECZNE I KATEGORIE WIEKOWE:

JAZZ DANCE

Kategoria Czas prezentacji Kategoria wiekowa

   Solo dziewczęta 1:45 – 2:15
(muzyka własna)

(w przypadku dużej ilości zgłoszeń
dopuszcza się rozegranie skróconych

rund eliminacyjnych – max. 1:00)

Dzieci
11- lat i młodsi (2005 i młodsi)

Juniorzy
12-15 lat (2004-2001)

Dorośli
16+ lat (2000 i starsi)

   Solo chłopcy

   Duety

   Małe Grupy (3-7 osób) 2:30 – 3:00
(muzyka własna)

   Formacje (8-24 osób)
2:30 – 4:00

(2:30 – 3:00 formacje dzieci)
(muzyka własna)

 W duetach w danej kategorii wiekowej może tańczyć tancerz z młodszej kategorii wiekowej.             
W tym przypadku wiek młodszego tancerza nie może być mniejszy niż: 2 lata od dolnej granicy 
wyższej kategorii wiekowej i 3 lata mniej od wieku starszego tancerza w duecie.

 W zespołach w danej kategorii wiekowej może tańczyć maksimum 50% tancerzy z młodszej 
kategorii wiekowej. Wiek młodszych tancerzy nie może być większy niż 2 lata od dolnej granicy 
wyższej kategorii wiekowej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Przesłanie zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej według załączonego wzoru 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku na adres e-mail: rejestracja@wojdd.pl

UWAGA!!! W przypadku jakichkolwiek zmian na listach startowych prosimy o zgłaszanie poprawek 
mailem na bieżąco (maksymalnie do 7 maja 2016 roku), co pozwoli spokojnie przeprowadzić 
rejestrację w dniu zawodów. 

 Dokonanie opłaty startowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku  w wysokości:
- solo 30zł
- duet 60zł
- mała grupa 200zł
- formacja 450zł

na konto Fundacji im. Paulinki Zysk:
Millenium Bank 86 1160 2202 0000 0002 7440 1683

mailto:rejestracja@wojdd.pl


- w tytule przelewu proszę wpisać: nazwę zespołu oraz za co jest dokonana opłata, 
   np. „NAZWA KLUBU, 4x solo, 1x duet)
 

 W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 
przyjęcia zgłoszenia. Opłaty w dniu turnieju nie będą przyjmowane. Przy rejestracji należy posiadać 
ksero dowodu wpłaty opłaty startowej.

 Potwierdzenie uczestnictwa w dniu 14 maja 2015 roku w godz. 8:15 - 9:00 w Biurze Organizacyjnym
WOJDD 2016. Rejestracji dokonuje przedstawiciel klubu – nie ma możliwości zgłaszania się 
indywidualnie – poza tancerzami niezrzeszonymi. Każdy tancerz jest zobowiązany do posiadania 
dowodu tożsamości na wypadek potrzeby weryfikacji wieku.

BILETY:
 dla publiczności - wstęp bezpłatny

UWAGI KOŃCOWE:
 wymiary parkietu – 12m x 14m; podłoże: baletizol
 klub, tancerz ma prawo do wycofania się z rywalizacji na każdym etapie.  W takim przypadku, jak

również  w  przypadku  nie  zakwalifikowania  się  do  kolejnych  rund  opłata  startowa  nie  podlega
zwrotowi. 

 przebieralnie  są  ogólnodostępne,  nie  są  zamykane  ani  dozorowane,  organizator  nie  ponosi

odpowiedzialnosci za pozostawione w nich rzeczy.

 ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje delegujące, które oświadczają, że posiadają takowe

ubezpieczenie zawodników. Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami zawodów.

 podczas  zawodów uczestnicy  zobowiązani  są  do bezwzględnego przestrzegania  przepisów bhp i

ppoż. obowiązujących w Hali OSiR  Warszawa Ochota.

 udział w zawodach równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody

na rejestrację foto, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i

emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych

w materiałach z turnieju „WARSAW OPEN JAZZ DANCE DAY ‘2016”.
 w trakcie zawodów działać będzie: punkt medyczny, bufet
 wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez obuwia) - nie 

dozwolone jest używanie „szpilek” i innego rodzaju obuwia, który może zniszczyć-zarysować 
podłoże

 UWAGA!!! Autokary będą miały wyznaczony osobny parking poza obiektem. 
Szczegóły po zakończeniu zgłoszeń

 W najbliższej okolicy hali jest ograniczona liczba miejsc parkingowych – prosimy o przyjazd 
odpowiednio wcześniej

 na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
 protesty wyłącznie w formie pisemnej przyjmowane będą wyłącznie do 15 minut po zakończeniu 

danej konkurencji i rozpatrywane przez Sędziego Głównego i Organizatora po wniesieniu wadium w 
wysokości 200 zł. W przypadku nie uwzględnienia protestu wadium nie jest zwracane  i przepada na 
rzecz Organizatora. 

 wykrycie jakichkolwiek niezgodności wiekowych zawodników skutkować będzie dyskwalifikacją 
całego klubu w danej dyscyplinie i kategorii tanecznej.

 obowiązuje muzyka własna, którą na opisanym nośniku dźwięku należy oddać akustykowi przed 
prezentacją (CD lub pendrive) – każda prezentacja osobny nośnik



 turniej będzie rozgrywany w oparciu o przepisy International Dance Organization (www.ido-
dance.com)

 zabrania się używania rekwizytów i substancji mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet.
 organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Zarówno z aparatów jak i kamer korzystać 

można całkowicie bezpłatnie 
 sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią 

Głównym. 

Szczegółowy program WARSAW OPEN JAZZ DANCE DAY ‘2016
zostanie umieszczony na stronach: 
www.pft.org.pl oraz www.wojdd.pl

po dniu 30 kwietnia 2016 roku

Zapraszamy do udziału w turnieju!

http://www.wojdd.pl/
http://www.pft.org.pl/
http://www.ido-dance.com/
http://www.ido-dance.com/

