
  XII Ogólnopolski Turniej Mażoretek „PARADA” 2022

TERMIN I MIEJSCE
30 kwietnia 2022 r.   (sobota)  

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36D,

ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach,
ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 43 11 634

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TURNIEJU

Katarzyna Grzegorzek tel. +48 606 970 828 paradamazoretki@gmail.com

TURNIEJ SKIEROWANY JEST DO ZESPOŁÓW MAŻORETKOWYCH ORAZ TANECZNYCH, 
KTÓRYCH UKŁADY WYKONYWANE SĄ Z TOWARZYSZENIEM REKWIZYTÓW.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie udziału w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i obejmuje:

1. Przesłanie drogą elektroniczną na adres:paradamazoretki@gmail.com :
- prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia,
- podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminami: Ogólnym i COVID 19

zgłoszenia trwają do wyczerpania miejsc, jednak nie dłużej niż do dnia 10   kwietnia 2022 r  

2. Wpłacenie akredytacji do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Wysokość akredytacji: 350 zł za każdą prezentację
Na konto:
BS Orzesze o/Czerwionka-Leszczyny
Nr konta: 78 8454 1095 2003 0095 9164 0001
z dopiskiem PARADA'2022 + nazwa zespołu

3. Przesłanie drogą mailową nagrań muzycznych do prezentacji konkursowych
    do dnia 10 kwietnia 2022 r. 

a) nagrania najlepiej przesłać za pośrednictwem usługi WeTransfer,
b) pliki muzyczne powinny być w formacie mp3 lub waw,
c) nagrany utwór muzyczny musi być opisany i zawierać:

- nazwę dyscypliny
- kategorię wiekową, 
- nazwę zespołu 
- dokładny czas prezentacji. 
   przykład: baton- seniorki-zygzak-2’55

d) instruktor/opiekun zobowiązany jest do posiadania kopii zapasowej podkładu muzycznego na
    dysku przenośnym (pendrive) w formie opisanych plików

Pliki nieopisane, lub opisane błędnie nie będą przyjmowane!

REZYGNACJA Z UDZIAŁU
Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie do 20 kwietnia 2020 r. nastąpi zwrot wpłaconej akredytacji. 
Po tym terminie wpłata nie będzie zwracana.
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ZASADY KONKURSU

KATEGORIE WIEKOWE

Decyduje wiek osiągnięty w roku organizowania Turnieju.
• Mini Kadetki do 6 lat
• Kadetki od 7 do 11 lat
• Juniorki od 12 do14 lat
• Seniorki od 15 lat i starsze*
• Grand Senior od 27 lat i starsze* (bez podziału na dyscypliny konkursowe)

Dopuszczalny jest udział zawodników starszych o jeden rok.
• 8-12 zawodników, limit starszych = 2
• 13-17 zawodników, limit starszych = 3
• 18-22 zawodników, limit starszych = 4
• 23-25 zawodników, limit starszych = 5

*Limit starszych zawodników nie dotyczy kategorii Seniorek i Grand Senior.

Liczba młodszych zawodników nie jest określona
Mogą być młodsze o jedną kategorię wiekową, 

 *wyjątek stanowi kategoria Grand Senior,  
• dla grand senior 20 % zawodniczek młodszych o jeden rok

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

DYSCYPLINY KONKURSOWE – tylko formacje (8-25 osób)

Dyscyplina MINI 
KADETKI
rocznik 2016 
i młodsze

KADETKI
roczniki
2015-2011

JUNIORKI
roczniki
2010-2008

SENIORKI
roczniki
2007-1996

GRAND 
SENIOR
rocznik
1995 i więcej

BATON V V V V V
POMPON V V V V V
BATON
CLASSIC

- V V V V

MIX
pompon/baton
pompon/flaga
baton/flaga

- V V V -

FLAGA - V V V -
BUŁAWA - - V V -
SHOW - V V V V

Organizator zastrzega sobie prawo do innego łączenia dyscyplin lub innego podziału podziału na 
kategorie wiekowe.

CZAS
Czas prezentacji w kat. show, max. 4 min. w pozostałych konkurencjach max. 3 min.
Czas nie obejmuje wejścia i zejścia z przestrzeni konkursowej, która nie powinna trwać dłużej niż 30 
sek.
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REKWIZYTY

a) BATON, BATON CLASSIC - jeden baton dla każdej zawodniczki
b) POMPON - 2 sztuki pomponów dla każdej zawodniczki.
c) MIX - kombinacje BATON/POM, BATON/FLAG, FLAG/POM. 

  Stosunek rekwizytów w grupie 1:1
d) FLAGA - jedna flaga dla każdej zawodniczki

   tkanina nieprzeźroczysta, bez barw narodowych o wymiarach: 
  od min. 50x 40 cm dla kadetek do max. 70x50 cm dla seniorek,

   niedozwolona tkanina typu: szyfon, tiul.
e) BUŁAWA - jedna buława dla każdej zawodniczki

   Buława wykonana z drewna, może zawierać elementy metalowe (końcówka). 
   Długość buławy – od 80 do 110 cm (juniorki - pow. 80 cm, seniorki pow. 1 m) 

   Dla bezpieczeństwa obowiązuje gumowa nakładka na metalową końcówkę.

f) SHOW - dowolne rekwizyty z pominięciem rekwizytów z pkt a,b,c,d,e
- ilość rekwizytów nie jest określona. 

 - rekwizyty i elementy scenografii mogą być wnoszone wyłącznie przez 
  zawodniczki wykonujące układ. Wejście nie może trwać dłużej niż 30  sek.
- elementy kostiumu same w sobie nie stanowią rekwizytu. 

Organizator może dokonać kontroli parametrów poszczególnych rekwizytów.

OCENA I NAGRODY

W każdej dyscyplinie wymagana jest praca/manipulacja rekwizytem 
oraz jego wymiana pomiędzy zawodniczkami 

Kryteria oceny: 
A) Choreografia i kompozycja układu oraz ocena ogólnej kreacji artystycznej wyrażająca się:      

- doborem muzyki, 
- kostiumem 
- adekwatnością formy prezentacji do wieku i umiejętności tancerzy.

B) Technika tańca, praca ciała, sprężystość, dynamika ruchu.
C) Technika pracy z rekwizytem wyrażająca się:

- poprawnością wykonywanej manipulacji rekwizytem.
- trudnością wykonywanych manipulacji 
- ilością twirlingów i ich kombinacji 

KOMISJA SĘDZIOWSKA 

 Zespoły będą oceniane przez komisję sędziowską, w skład której 
mogą wchodzić specjaliści z zakresu różnych technik tańca.

 Werdykt komisji sędziowskiej jest niepodważalny i ostateczny.
 Komisja może przyznać wyróżnienia specjalne.
 Komisja ma prawo nie przyznać miejsca lub przyznać nagrody równorzędne. 
 Organizator poinformuje o możliwości konsultacji z komisją sędziowską.

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:

 Show, buława, flaga, baton kadetki, baton juniorki, mix
 Parada ulicami Czerwionki-Leszczyn
 Uroczyste otwarcie turnieju
 Baton seniorki, pom-pom (kadetki, juniorki, seniorki), Grand Senior 

Ostateczny czas prezentacji konkursowych dla poszczególnych konkurencji będzie ustalony po 
zamknięciu list startowych 

                                                                                          
 Zgłoszone zespoły otrzymają program szczegółowy.
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Uwaga! 
 Turniej odbywa się bez udziału publiczności! 

 Do budynku CKE będą wpuszczane tylko i wyłącznie zgłoszone zespoły wraz 
z Trenerami i zgłoszonymi opiekunami!

 Ilość zespołów biorących udział w turnieju jest ograniczona! 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Tancerz może reprezentować tylko jeden zgłoszony zespół 

2. Prezentacja odbywa się na otwartej scenie o wymiarach 11x11m, przy jednakowym oświetleniu bez 
udziału publiczności.

3. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Trener zobowiązany jest do posiadania list z datami urodzenia tancerzy.

5. Tancerze zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 
legitymacja szkolna itp.) 

6. Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne.

7. Instruktorzy odpowiadają za zachowanie swoich podopiecznych, za ich bezpieczeństwo 
w trakcie trwania turnieju oraz za ewentualne straty materialne.

8. Zabrania się palenia papierosów i picia alkoholu na terenie CKE

9. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na sali widowiskowej.

10. Podczas występów obowiązuje zakaz używania ognia, efektów pirotechnicznych, dymów itp. 

11. Organizator nie pokrywa kosztu przejazdu oraz ubezpieczenia wykonawców.

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu w tym w szatniach.

13. Organizator zapewnia uczestnikom drobny poczęstunek.

14. Instruktorzy odpowiadają za porządek w szatni po zakończonym występie.

15. Informacje na temat turnieju dostępne są na stronie wydarzenia: 
https://www.facebook.com/events/679301593222796/?
notif_id=1648477366744184&notif_t=plan_admin_added&ref=notif

16. Dokonanie zgłoszenia i udział w PARADZIE’2022 równoznaczne jest z wyrażeniem nieodpłatnej 
zgody na:
- rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie,
  publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów;
- wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach  
  turniejowych (listy startowe, listy laureatów etc);
- udział w nagraniu turnieju transmitowanym na żywo za pośrednictwem Internetu.

17. Zgłoszenie na turniej oznacza akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu 

18. Sprawy nie ujęte regulaminem oraz jego interpretacja należą do organizatora.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej MOK), ul. Wolności 2, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny,
2) MOK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, ul. 
Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@mokcl.pl
3) dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania Ogólnopolskiego Turnieju Sportu Mażoretkowego PARADA 2022, w tym 
dokonania zapisów, kontaktowania się, przyznania nagród i wyróżnień, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi udział w Turnieju,
5) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu 
przez konkretną osobę fizyczną określonych cech,
6) zgodnie z przepisami osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich 
kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem
przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,
7) dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,
8) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu 
celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie.
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