Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

!

!

!
Zapraszają na:

XI Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheerleaders
– Grand Prix Polski Cheerleaders 2019
Płock, dn. 8 czerwca 2019r.
Miejsce: Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Al. Kilińskiego 12
Informacji udziela:
Koordynator – Katarzyna Sylwestrzak
tel. 501-163-557
e-mail: areksyl@gazeta.pl

REGULAMIN
1. Formalne zgłoszenie udziału do XI Otwartych Mistrzostw Mazowsza
Cheerleaders - Grand Prix Polski Cheerleaders 2019 polega na
równoczesnym spełnieniu poniższych warunków:
• Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia.
• Dokonanie stosownych opłat startowych określonych w regulaminie.
• W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są aktualnymi
członkami Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders z opłaconą składką
członkowską za rok bieżący oraz zespoły niezrzeszone w PSCH
(jednorazowa licencja na dany turniej w wysokości 15 zł), zespoły nowe lub
zalegające z opłatą muszą uregulować ją dokonując wpłaty na konto Polskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders:
PKO BP 21 1440 1299 0000 0000 0234 1662
2. Turniej rozgrywany będzie w 2 dywizjach:
- PERFORMANCE CHEER / Freestyle Pom, Jazz, Hip Hop/ - zespoły
- POM DANCE /Premier, Elite/ - zespoły
KATEGORIE WIEKOWE I LICZEBNOŚĆ ZESPOŁÓW W/G KONKURENCJI:
Pom Dance: zespoły Pom Dance Elite i Pom Dance Premier
Grupa wiekowa

Wiek

Senior II

Powyżej 29

Senior

14 – 29 lat

Junior

12-16 lat

Junior Młodszy

7 - 13 lat

Dzieci

Do 8 lat

Liczebność zespołu
6-25 osób

Performance Cheer: zespoły Freestyle Pom, Jazz, Hip Hop
Grupa wiekowa

Wiek

Senior

14 lat i starsi

Junior

12- 16 lat

Junior Młodszy

Do 13 lat

Liczebność zespołu
6-25 osób

3. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Turniejowymi Polskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders obowiązującymi od 01.01.2019r., dostępnymi na
stronie www.psch.pl (Dla Performance Cheer – przepisy ECU 2018).
4. Każdy podmiot zgłaszając organizatorowi listę startową z danymi personalnymi
swoich członków zobowiązany jest podać dane pełnoletniej osoby, która w
trakcie turnieju będzie oficjalnym przedstawicielem (kierownikiem) podmiotu.
Kierownik podmiotu musi być członkiem PSCh.
4a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę w czasie
trwania turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników (1 osoba na 15
zawodników).
4b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze
zdjęciem oraz kartę zawodniczą PSCh.
4c. W trakcie rejestracji zawodnicy będą weryfikowani na podstawie karty
zgłoszeniowej, karty zawodniczej oraz dokumentu ze zdjęciem.
5. Zasady udziału w rywalizacji w różnych dywizjach :
Zawodnik dywizji Performance Dance nie może równocześnie uczestniczyć w
rywalizacji w dywizji Pom Dance.
6. Rekwizyty:
Pom Dance – pompony (min 50% czasu trwania prezentacji).
Performance Cheer
- Freestyle Pom – pompony przez 100% czasu trwania prezentacji .
- Cheer Jazz, Cheer Hip Hop – dopuszczalne jest stosowanie podręcznych
przyborów (nie zagrażających zdrowiu i życiu) uzupełniających choreografię. Mogą
być one wyrzucane podczas prezentacji choreograficznej.
7. Czas trwania prezentacji tanecznej:
Zespoły Pom Dance, Performance Cheer – max 150 sek.
8. Specyfika poszczególnych dywizji i konkurencji zamieszczona w Przepisach
Turniejowych PSCh jednoznacznie charakteryzuje poszczególne elementy
dozwolone w prezentacjach choreograficznej.
9. Rundy Turnieju
Wyróżnia się poniższe rundy turnieju:
a) runda eliminacyjna (official practise)
b) runda finałowa (finał)
10. Prezentacje taneczne zademonstrowane przez podmioty w eliminacjach,
w przypadku zakwalifikowania się do finału, muszą być powtórzone.

11. Niedozwolone jest prezentowanie przez zespół tych samych układów
choreograficznych dłużej niż przez jeden sezon licząc od daty ostatnich
Mistrzostw Kraju.
12. Noszenie przez zawodników jakiejkolwiek biżuterii podczas wykonywania
prezentacji choreograficznej jest surowo zabronione pod rygorem wykluczenia z
uczestnictwa w turnieju.
13. Charakterystyka strojów dla danej dywizji/konkurencji dostępna jest w
Przepisach Turniejowych PSCh.
14. W przypadku nie stosowania się członków zespołu do przepisów PSCh, Sędzia
Główny Turnieju ma obowiązek zdyskwalifikowania zespołu.
15. W trakcie Mistrzostw działają:
Komisja Sędziowska,
Komisja Techniczna,
Komisja Skrutacyjna,
Biuro Organizacyjne Turnieju,
Służby medyczne,
Służby porządkowe.
16. W trakcie Turnieju mają zastosowanie obowiązujące od 01.01.2019r.
„Przepisy Turniejowe” oraz „Przepisy Sędziowskie” Polskiego
Stowarzyszenia Cheerleaders dostępne na: www.psch.pl
17. Niedozwolone jest rejestrowanie zawodów kamerami video. Układy
prezentowane podczas Turnieju są własnością choreografów oraz
występujących zespołów i chronione są ustawą i ochronie praw autorskich
(Dz.U. Nr. 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r).
18. Zespoły biorące udział w Turnieju przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt
własny lub instytucji delegującej.
19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
garderobach lub zgubione na terenie hali.
20. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie czy Przepisach
Turniejowych decyduje Sędzia Główny Turnieju.

21. Każdy zespół zobowiązany jest dokonać opłaty startowej:
Opłata za start – 20 zł od uczestnika.
Uwaga!
Zespoły niezrzeszone – 20 zł od uczestnika na konto organizatora podane
poniżej i dodatkowo jednorazowa licencja na dany turniej – 15 zł od uczestnika
i trenera na konto PSCh podane na początku regulaminu.

Opłaty należy dokonywać do dnia 24 maja 2019r. na rachunek:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tańca „Impresja”
Al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
Nr rachunku: 98 1050 1966 1000 0022 9161 2998
Z dopiskiem „dywizji, nazwy zespołu i ilości zawodników”
W przypadku rezygnacji ze startu w Turnieju opłata startowa nie podlega
zwrotowi
22. Zgłoszenie uczestnictwa w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Cheerleaders Grand Prix Polski Cheerleaders 2019 musi być dokonane na załączonym druku /
oddzielnie dla każdego podmiotu/ z załączonym potwierdzeniem dokonania
opłaty startowej.
23. W przypadku rezygnacji ze startu w Turnieju lub niezakwalifikowania się do
następnej rundy opłata startowa nie podlega zwrotowi.
24. W/w zgłoszenie musi być przesłane do dnia 24.05.2019r. za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: areksyl@gazeta.pl z kopią maila do
wiadomości j.mazur@psch.pl
25. Zgłoszenia dokonane po terminie mogą zostać przyjęte pod warunkiem
wpłacenia
podwójnej opłaty startowej.
Wszystkich informacji udziela
Katarzyna Sylwestrzak tel. 501-163-557
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia e-mail, Organizator prześle na wskazany
adres potwierdzenie jego przyjęcia.

Muzykę przesyłamy do dnia 31.05.2019r.
na adres: areksyl@gazeta.pl
28. NAGRODY
Przewidziane nagrody: medale za miejsca I-III, puchary dla finalistów I-III,
dyplomy dla wszystkich grup.

Organizatorzy OTWARTYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA
– GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2019
dołożą wszelkich starań, aby to cheer wydarzenie było niezapomnianą
imprezą i oby pozytywne wspomnienia zostały długo w pamięci wszystkich
uczestników i kibiców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ
I SPORTOWEJ RYWALIZACJI

GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS – PŁOCK 2019

!
Program turnieju:
8.00 – 9.30 Rejestracja zespołów /obowiązkowa/
8.00 – 9.30 Próba parkietu. Max. 2,5 minuty /według kolejności zgłoszenia w hali/
9.15 – Odprawa sędziów.
9.30 – Odprawa trenerów.
10.00 – Official practise – POM DANCE, PERFORMANCE CHEER /wszystkie
kategorie według kolejności startowej/.
12.30 – 13-15 – Przerwa techniczna /obiadowa/.
13.30 – Oficjalne otwarcie Turnieju.
14.00 - Prezentacja zespołów /FINAŁY/.
ok. 17.00 Zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
Program Turnieju może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA
POTRZEBY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU
ADMINISTRAR
DANYCH
OSOBOWYCH

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHEERLEADERS, KRS
0000160256, REGON: 015523500 z siedzibą pod adresem 0
3-566 Warszawa, ul. Dalanowska 48/15 (dalej:
„Stowarzyszenie”), w imieniu którego obowiązki
administratora sprawuje Zarząd Główny.

INSPEKTOR
OCHRONY
DANYCH

Jarosław Mazur: j.mazur@psch.pl

CELE
PRZETWARZNIA

1. Przetwarzanie wizerunku uczestników Turnieju służy
wprowadzeniu
i
upowszechnieniu formy tanecznej
prezentowanej przez światowe zespoły cheerleaders,
propagowaniu i rozwijaniu tej formy tanecznej wśród dzieci i
młodzieży oraz promocji działań Stowarzyszenia.
2. Przetwarzanie wszelkich pozostałych danych osobowych
służy wyłącznie organizacji Turnieju.

PODSTAWA
PRAWNA PRZETWARZNIA

Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

ODBIORCY
DANYCH
OSOBOWYCH

1. W przypadku wizerunku - każdy kto ma dostęp do
telewizji oraz sieci Internet i zechce zapoznać się z
przebiegiem Turnieju w czasie jego trwania lub później na
podstawie materiałów archiwalnych.
2. W przypadku pozostałych danych osobowych - wyłącznie
upoważnieni członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w
proces organizacji i obsługi kadrowo-płacowej Turnieju.
3. W każdym przypadku - organy i służby upoważnione do
dostępu na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.
Policja).

OKRES PRZETWARZANIA

1. Wizerunek uczestników - do czasu odwołania zgody.
2. Pozostałe dane osobowe – do końca celu przetwarzania
lub przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń.

PRZYSŁUGUJĄE
UPRAWNIENIA

Prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych., prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH,
KONSEKWENCJE ODMOWY

Podanie danych osobowych do wiadomości Stowarzyszenia
ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych
uniemożliwi Stowarzyszeniu zorganizowanie Uczestnikowi
pobytu i uczestnictwa w Turnieju.

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI,
PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą także profilowane

