KARTA ZGŁOSZENIOWA TURNIEJ TANECZNO-GIMNASTYCZNY
Walentynkowe Mistrzostwa 13.02.2022 r. - proszę wydrukować i dostarczyć do trenera do
23.01.22
Imię , nazwisko uczestnika : …................................................KLUB: ........................................
Wiek rocznikowo (np. 2022-2010=12 lat): …......................................... Data urodzenia: …...................................
Dane kontaktowe: nr tel. i e-mail …...................…..................................................................................................

Prezentacje-kategorie: jeśli nie wiedza Państwo proszę pozostawić dla instruktora by wypełnił to pole po pokazaniu
choreografii instruktorowi przez dziecko
np. DUO z Zofią Kowalską – cheerleaders dance oraz solo cheer acro
•
KAT. ILOŚCIOWA :SOLO/ DUO/ ZESPÓŁ (tylko Baby) POZIOM: debiut/ początkujący/ średnio
zaaw./zaawansowany/pro STYL:
1. cheerleaders – dance/ high kick
2. show
3. cheer- acro
4. show-pro
*przypominamy, że w kategoriach cheer oraz show możliwy jest udział w kilku kat.
5. chłopcy
6. taniec artystyczny
7. taniec nowoczesny

1.…...............................................…....................................................................................................................
2.…............................................…..........................................................................................................................
3.…......................................…..................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu wraz z jego warunkami, postanowieniami i informacjami o ochronie danych osobowych RODO oraz
zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa COVID obiektu sportowego i organizatorów. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest akceptacja także
rodzica/opiekuna prawnego. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp

i ppoż. oraz Covid i zdają sobie sprawę z ryzykiem udziału w zawodach w czasie pandemi covid. Udział równoznaczny jest z wyrażeniem bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację
foto i video wizerunku uczestników imprezy z możliwością udostępnienia przez organizatorów w relacji z imprezy.

Ważne informacje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

konkurs rozgrywany będzie według zasad uproszczonych regulaminu o Diamentowy Medal
zapisy u trenera do 23.01 .2022 wraz z dostarczeniem muzyki do układu na podpisanym pendrive koniecznie
plik mp3
potwierdzeniem udziału jest opłata startowa do trenera i zgoda na udział w turnieju do POBRANIA PONIŻEJ do
23.01.2022
kategoria grupowa tylko dla Baby Academy (opłata startowa 15zł -do 23.01)
dojazd własny,rozgrzewka, przygotowanie i opieka nad dzieckiem we własnym zakresie (obecni będą
instruktorzy koordynujący)
opłata za każdą prezentację solo lub duet 25 zł/os/prezentacja
nowość! kategorie chłopców
do 23.01 należy koniecznie pokazać instruktorowi prowadzącemu układ do 90s własnej muzyki oraz strój (
obowiązują zakryte pośladki np. szorty)
po zamknięciu zgłoszeń lista startowa będzie podana wraz z dodatkowymi informacjami dot. przewidywanych
godzin startu
w przypadku rezygnacji , spóźnienia lub nieodpowiednio przygotowanej muzyki opłata startowa nie jest
zwracana

Listy startowe dla potwierdzenia uczestnictwa znajdą się na www.ladyacademy.szkola.pro kilka dni wcześniej.
PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ABY DZIEWCZYNKI W STROJACH KONKURSOWYCH typu body MIAŁY ZAKRYTE POŚLADKI I
POSIADAŁY NP SZORY NA BODY.
Data: ….......................
Podpis uczestnika i opiekuna prawnego: ….....................................................................................

