
 

 

„Dzień Dziecka“  

w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca   

III Wewnętrzny Turniej Tańca SKTT  

 

 

Organizator:  

Kielecki Teatr Tańca  

 

Termin:  

10 czerwca 2022 r. (piątek)  

 

Miejsce:  

• Kielecki Teatr Tańca, MAŁA SCENA, Pl. Moniuszki 2B, Kielce 

 

Cele:  

- Popularyzacja i propagowanie tańca. 

- Przeprowadzenie rywalizacji tanecznej wśród dzieci, młodzieży skupionych     

  w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca. 

- Integracja uczestników zajęć tanecznych Szkoły Tańca Kieleckiego Teatru Tańca  

- Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników. 

- Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach. 

 

Komisja sędziowska:  

-  Minimum 3 osobowy Skład Komisji Sędziowskiej  

-  Komisja Skrutacyjna (Przy obliczaniu wyników stosowany jest Skating System) 

 

Nagrody:  

- Medale za udział  

- Medale i dyplomy dla finalistów.  

 

 

 



 

 

TURNIEJ ROZGRYWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH : 

 

SOLO DUET 

SOLO Debiut DUET Debiut 

SOLO  

p. Średniozaawansowany 

DUET  

p. Średniozaawansowany 

SOLO p. Zaawansowany  DUET p. Zaawansowany  

 

 

TECHNIKI TANECZNE  

Jazz Dance  

Modern 

Taniec Klasyczny  

Hip Hop  

Disco Dance (dotyczy tylko Debiutów do 7, 8-9, 10-11 lat) 

 

 

KATEGORIE WIEKOWE  

- do 7 lat  

- 8-9 lat  

- 10-11 lat  

-12-13 lat  

- 14-15 lat  

- pow. 16 lat  

 

 

 



 

 

POZIOM DEBIUT - Dotyczy zawodników, którzy zaczynają swoją przygodę z ruchem 

turniejowym  

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY  - Dotyczy zawodników, którzy tańczą na 

poziomie średniozaawansowanym i nie reprezentują SKTT jako soliści  

POZIOM ZAAWANSOWANY - Dotyczy zawodników, którzy reprezentują SKTT na 

ogólnopolskich turniejach jako soliści 

 

Muzyka:  

-  Jazz Dance, Modern, Taniec Klasyczny, Disco Dance  DEBIUT w eliminacjach i finałach  

   muzyka organizatora - 1min.  

 

 - Jazz Dance, Modern, Taniec Klasyczny  POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY I    

   ZAAWANSOWANY w eliminacjach muzyka organizatora - 1 min, w finałach muzyka    

   własna 1.00 - 2.00 min 

 

- Hip – Hop (wszystkie poziomy zaawansowania) w eliminacjach i finałach  muzyka    

   organizatora - 1 min.  

 

- Jazz Dance, Modern, Hip Hop  POZIOM ZAAWANSOWANY pow. 16 lat w finałach 

muzyka organizatora – improwizacja.  

 

  Muzyka organizatora dostępna będzie na stronie FB SKTT oraz u p. Moniki Pająk i p. Anny   

  Budnickiej od 18.05.2022r.  

 

Warunki uczestnictwa:  

- Złożenie karty zgłoszenia wraz potwierdzeniem dokonania opłaty u trenera prowadzącego  

  do dnia  01.06.2022r. 

- Trener ma obowiązek dostarczyć karty zgłoszenia do koordynatora ds. zespołów                         

  tanecznych - p. Anny Budnickiej lub do koordynatora turnieju -  p. Anny Daszkiewicz  do  

  dnia 01.06.2022r. 

- Uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł od startu do dnia 01.06.2022r. na konto bankowe  

  KTT o numerze   PL 11 1050 1461 1000 0024 3814 6041 

- Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Turnieju w Biurze Organizacyjnym. Rejestracji   

  dokonuje rodzic na podstawie legitymacji szkolnej.   



 

 

-  Podporzadkowanie się̨ zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.  

-  Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy podłogi baletowej. 

 Kontakt w sprawie zgłoszeń: 

Anna Daszkiewicz – tel. 791 238 954 

Anna Budnicka - tel. 607 269 216  

 

Ramowy Plan Dnia: 

  

- 13.00  - Otwarcie sali  

- 13.15 - Rejestracja uczestników 

- 14.00 - Rozpoczęcie turnieju  

Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony po zamknięciu list startowych 

na stronie FB Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca oraz na stronie internetowej www.ktt.pl 

 

Postanowienia końcowe :  

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii  

wiekowych w przypadku małej ilości uczestników w danej technice tanecznej  

- Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener  

- Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni. 

- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju. 

- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia  

  bez obuwia). 

- Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć i zarysować parkiet.  

- Należy przestrzegać przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na  

  terenie obiektu. 

-  Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i 

bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną 

wszystkich  prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach 

przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.  

- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju  na każdym etapie. W  takim       

http://www.ktt.pl/


 

 

  przypadku, jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych 

   rund opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

- Garderoby udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju. 

- Bilet wstępu dla publiczności - 20 zł ( bez względu na wiek ) 

 

  

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

 

„Dzień Dziecka“  

w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca   

III Wewnętrzny Turniej Tańca SKTT 

 

 

 

 

 imię i nazwisko ………………………….…………….……………………..…………. 

 

 technika taneczna ……………………………….………………………..……………. 

 

 kat. wiekowa ……………………………………….……………………..…………….. 

 

poziom zaawansowania ………………………………..……………………………….. 

 

trener/opiekun ……………………………..…………………………………………… 

 

Adres e - mail / nr telefonu do trenera/opiekuna …………………………………….. 

 

………………………………..……………………………………………….………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KIELECKI TEATR TAŃCA Plac 

Moniuszki 2B 25-334 Kielce, email: sekretariat@ktt.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: kancelaria@kgip.com.pl, 

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu 

uczestnictwa w III WTT SKTT  

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa lub do odwołania zgody 

5)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 

6)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

7)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w III WTT SKTT  

 

 

……………………………………….. 

( Data i podpis uczestnika / rodzica )  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych 

Szkoły Tańca KTT (zgodnie z Rozporządzeniem 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).Zgodnie z art. 81 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 

poz. 631) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zajęć poprzez 

zamieszczenie go w gazetkach, folderach, tablicach informacyjnych oraz na stronie 

internetowej, facebooku i innych mediach w celach promocyjnych Szkoły Tańca KTT .  

 

……………………………………….. 

(Data i podpis uczestnika/ rodzica )  

 

 


