pod Honorowym Patronatem Burmistrza miasta Karczewa Michała Rudzkiego

REGULAMIN
ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Nazwa turnieju:
Puchar Polski PZSC – Karczew 2021
Organizator:
Polski Związek Sportowy Cheerleadingu
Współorganizatorzy:
Akademia Tańca Reliese, CKiS Karczew, Fundacja Perfekta Dance, PSCh, Polska Federacja Tańca
Data i miejsce:
20.06.2021 (niedziela) CKiS, Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55

1. Puchar Polski PZSC to cykl 4 turniejów w ciągu roku.
2. Przedmiotowy cykl turniejów pozwoli na wyłonienie po 1 reprezentancie do kadry narodowej
na Mistrzostwa Europy ECU w 2022 roku /tylko w konkurencjach rozgrywanych na ECU ECC/
3. W ramach cyklu rozgrywane będą również imprezy towarzyszące – rywalizacja turniejowa
zgodna z Przepisami Turniejowymi PZSC /zgodnie z decyzją organizatora lokalnego/
4. Formalne zgłoszenie udziału w Pucharze Polski PZSC polega na równoczesnym spełnieniu
poniższych warunków:
• Dokładne wypełnienie karty zgłoszenia
• Dokonanie stosownych opłat startowych określonych w regulaminie.
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy i trenerzy, którzy są bezpośrednio aktualnymi
członkami Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu z opłaconą licencją na rok
bieżący lub posiadają opłaconą licencję PZSC na rok 2021 poprzez Polskie Stowarzyszenie
Cheerleaders (członkowie PSCh).
5. Puchar Polski PZSC rozegrany zostanie w:
A) PERFORMANCE CHEER:
* Cheer Freestyle Pom – drużyny /junior, senior/
* Cheer Hip Hop – drużyny /junior, senior/
* Cheer Jazz – drużyny /junior, senior/
B) CHEER
* Cheer All Girl (junior L4, senior L5)
* Cheer Coed (mieszany) (junior L4, senior L5)
6. Turniej towarzyszący rozegrany zostanie w:
A) PERFORMANCE CHEER:
* Cheer Freestyle Pom – duety, mini drużyny /dzieci, junior młodszy, junior i senior, senior II/,
drużyny /dzieci, junior młodszy, senior II/
* Cheer Hip Hop – duety, mini drużyny /dzieci, junior młodszy, junior i senior, senior II/, drużyny
/dzieci, junior młodszy, senior II/
* Cheer Jazz – duety, mini drużyny /dzieci, junior młodszy, junior i senior, senior II/, drużyny
/dzieci, junior młodszy, senior II/
* Cheer High Kick - duety, mini drużyny /dzieci, junior młodszy, junior i senior, senior II/, drużyny
/dzieci, junior młodszy, senior II/
B) POM & DRILL
* Pom Dance Elite – duety, mini drużyny i drużyny /dzieci, junior młodszy, junior, senior, senior II/
* Pom Dance Premier – duety, mini drużyny i drużyny /dzieci, junior młodszy, junior, senior,
senior II/
* Drill Dance – mini drużyny i drużyny /dzieci, junior młodszy, junior, senior, senior II/

C) CHEER
* Cheer All Girl (dzieci L1, junior młodszy L2, junior młodszy L3)
* Cheer Coed (mieszany) (dzieci L1, junior młodszy L2, junior młodszy L3)
* Group Stunt All Girl (junior młodszy L2, junior młodszy L3, junior L4 senior L5)
* Group Stunt Coed (mieszany) (junior młodszy L2, junior młodszy L3, junior L4 senior L5)
* Partner Stunt (mieszany) (junior L4, senior L5)
* Acro Solo (dziewczęta i chłopcy) (dzieci L1, junior młodszy L2, junior młodszy L3, junior L4, senior
L5)
KATEGORIE WIEKOWE:
PERFORMANCE CHEER i POM & DRILL
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LICZEBNOŚĆ ZESPOŁÓW WG KONKURENCJI:
PERFORMANCE CHEER
ZAWODNICY
Drużyna Cheer Freestyle Pom /
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Cheer Hip Hop/ Cheer High Kick
Drużyna Cheer Jazz
Mini drużyna Cheer Freestyle
Pom /C heer Hip Hop/ Cheer High
Kick
Mini drużyna Cheer Jazz
Duety

*w 2021 r. istnieje możliwość zgłoszenia w kategorii „drużyn” podmiotów mających minimum
13 osób. W przypadku otrzymania nominacji na Mistrzostwa Europy trener zobowiązany jest
uzupełnić liczebność zespołu zgodnie z przepisami ECU.
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**w 2021 r. istnieje możliwość zgłoszenia w konkurencjach Cheer All Girl oraz Cheer Coed podmiotów
mających maksimum 25 osób. W przypadku otrzymania nominacji na Mistrzostwa Europy lub Świata trener
zobowiązany jest zmienić liczebność zespołu zgodnie z przepisami ECU/ICU /max 24/.

POM & DRILL
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7. Puchar Polski PZSC zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Turniejowymi Polskiego Związku
Sportowego Cheerleadingu obowiązującymi od 01.03.2021r., dostępnymi na stronie
www.pzsc.pl .
8. Puchar Polski PZSC zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEN,
MSiT oraz MKiDN dla organizatorów zawodów sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące
procedur zostaną zamieszczone w załączniku nr 1 do regulaminu po potwierdzeniu pełnej listy
uczestników.
9. W sytuacji braku możliwości rozegrania zawodów w tradycyjny sposób dopuszcza się
możliwość realizacji rywalizacji turniejowej w sposób on-line na podstawie nadesłanych
nagrań.
10. 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 PZSC.
10a. Każdy zespół uczestniczący w zawodach musi zapewnić opiekę w czasie trwania
turnieju dla wszystkich niepełnoletnich zawodników (1 osoba na 15 zawodników),
10b. Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.
10c. W trakcie rejestracji zawodnicy będą weryfikowani na podstawie karty zgłoszeniowej
oraz dokumentu ze zdjęciem.
10d. Każdy zespół ma obowiązek wydelegować osobę do akustyka, która będzie
odpowiedzialna za puszczenie i zatrzymanie muzyki.

11. Zasady udziału w rywalizacji w różnych dywizjach :
11a. W jednym podmiocie mogą startować zawodnicy tylko z jednej kategorii wiekowej.
11b. Każdy zawodnik dywizji Performance Cheer i Pom&Drill może startować w ramach tej samej
kategorii wiekowej w różnych konkurencjach.
11c. Każdy zawodnik dywizji Cheer może startować w różnych kategoriach wiekowych w różnych
konkurencjach /o ile jego wiek jest zgodny z daną kategorią wiekową np. w zespole Cheer All Girl
junior młodszy oraz Group Stunt All Girl Junior/
11d. Dozwolony jest start tego samego zawodnika w różnych dywizjach pod warunkiem:
- zawodnik dywizji Performance Cheer może startować w rywalizacji dywizji Cheer
- zawodnik dywizji Pom & Drill może startować w rywalizacji dywizji Cheer
- zawodnik dywizji Performance Cheer nie może startować w rywalizacji dywizji Pom & Drill
11e. Każdy podmiot zgłaszający się w kategorii drużyn, może równocześnie startować w kategorii
mini drużyn oraz duetów w tej samej konkurencji i kategorii wiekowej. Nie może on jednak
prezentować tej samej choreografii.
(wyjątek stanowi przypadek gdy zespół w 2021 r. rejestruje się na zawody w kategorii drużyn z pomniejszoną
ilością zawodników, wtedy nie może on równocześnie startować w kategorii mini drużyn)

12. Rekwizyty:
Pom dance – pompony (min 50% czasu trwania prezentacji)
Drill dance – pompony (100% 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), stanowiące dopełnienie stroju zawodników np. kurtka, kapelusz
itp) uzupełniające choreografię. Mogą być one wyrzucane podczas prezentacji choreograficznej.
Przybory nie będące częścią stroju są niedozwolone.
Cheer
- Cheer All Girl i Cheer Coed dopuszczalne jest stosowanie następujących rekwizytów:
pompony, flagi, banery, tablice z hasłami, tuby, kawałki tkanin.
- w konkurencjach Group Stunt All Girl, Group Stunt Coed i Partner Stunt stosowanie
rekwizytów jest zabronione.
13. Czas trwania prezentacji choreograficznej:
- mini drużyny i drużyny Pom Dance, Performance Cheer – max 135 sek. /max dwie minuty
i piętnaście sekund/
- mini drużyny i drużyny Drill Dance - max 120 sek. /max dwie minuty/
- duety Performance Cheer i Pom Dance - max 90 sek. /max 1 minuta i 30 sekund/
- Cheer All Girl i Cheer Coed –
• Cheer i chant na początku bądź w środku układu min. 30 sek.
• Przejście od części cheer i chant do części muzycznej max 20 sek.
• Część muzyczna max 135 sek. /max dwie minuty i piętnaście sekund/
- Group Stunt All Girl i Group Stunt Coed, Partner Stunt – max 60 sek. /max jedna minuta/
14. Specyfika poszczególnych dywizji i konkurencji zamieszczona w Przepisach Turniejowych PZSC
jednoznacznie charakteryzuje poszczególne elementy dozwolone w prezentacjach
choreograficznych.

15. Rundy Turnieju
Wyróżnia się poniższe rundy turnieju:
a) runda finałowa (finał)
UWAGA: We wszystkich konkurencjach zostanie rozegrana tylko runda finałowa.
16. Noszenie przez zawodników jakiejkolwiek biżuterii podczas wykonywania prezentacji
choreograficznej jest surowo zabronione pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w turnieju.
17. Charakterystyka strojów dla danej dywizji/konkurencji dostępna jest w Przepisach
Turniejowych PZSC.
18. W przypadku nie stosowania się członków zespołu do przepisów PZSC Sędzia Główny Turnieju
ma obowiązek zdyskwalifikowania zespołu.
19. Skład sędziowski stanowią osoby posiadające aktualne licencje sędziowskie PZSC.
20. PRÓBA PARKIETU
Informacje na temat prób parkietu/maty zostaną podane po zamknięciu list startowych.
21. Kolejność startowa będzie odwrotna do kolejności zgłoszeń na zawody.
22. W trakcie zawodów działają:
• Komisja Sędziowska,
• Komisja Techniczna,
• Komisja Skrutacyjna,
• Biuro Organizacyjne,
• Służby medyczne,
• Służby porządkowe.
23. W trakcie zawodów mają zastosowanie obowiązujące od 01.03.2021r. „Przepisy Turniejowe”
oraz „Przepisy Sędziowskie” Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu dostępne
na www.pzsc.pl
24. Niedozwolone jest rejestrowanie zawodów kamerami video. Układy prezentowane
podczas zawodów 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).
25. Zespoły biorące udział w zawodach przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub
instytucji delegującej.
26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach lub
zgubione na terenie obiektów.
27. W sprawach spornych lub nie ujętych w Regulaminie czy Przepisach Turniejowych decyduje
Sędzia Główny.
28. Organizator NIE WYMAGA przesyłania muzyki, ze szczegółowo opisanym podkładem
muzycznym (kto, co, numer startowy, kategoria startowa i wiekowa). Należy zgłosić się

do akustyka najpóźniej na 45 minut przed zaplanowaną prezentacją. Muzyka powinna być
dostarczona na pendrive lub płycie CD. Obowiązkowo należy mieć przy sobie kopię zapasową.
29. Każdy zespół zobowiązany jest dokonać opłaty startowej:
- opłata za start - 35 zł od uczestnika dla danej konkurencji.
• Jeżeli zawodnik uczestniczy jednocześnie w rywalizacji w dwóch konkurencjach zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty za obie konkurencje osobno.
• Jeżeli zawodnik uczestniczy w rywalizacji w dwóch dywizjach /cheer i performance cheer lub
cheer i pom & drill/ zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej za wszystkie dywizje.

Opłaty należy dokonywać do dnia 04.06.2021 na rachunek:
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RELIESE
nr konta MBank

26 1140 2004 0000 3102 8124 8921
z dopiskiem „nazwy zespołu, ilości zawodników, PP PZSC”
30. Zgłoszenie uczestnictwa musi być dokonane na załączonym druku /oddzielnie dla każdej
dywizji/ z załączonym potwierdzeniem dokonania opłaty startowej.
31. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach lub niezakwalifikowania się do następnej rundy
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
32. W/w zgłoszenie musi być przesłane do dnia 04.06.2021r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres m.gawron@pzsc.pl UWAGA! W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej
możliwości czasowe organizacji zawodów, Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list
startowych w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż po upływie minimum 7 dni od
momentu publikacji regulaminu.
33. Zgłoszenia dokonane po terminie mogą zostać przyjęte pod warunkiem wpłacenia podwójnej
opłaty startowej.
Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia e-mail, Organizator prześle na wskazany adres
potwierdzenie jego przyjęcia.
34. Przewidziane nagrody: medale i puchary za miejsca I-III, dyplomy dla wszystkich finalistów.
35. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce Puchar Polski PZSC może być rozegrany bez
publiczności. Szczegółowe informacje zostaną podane po zamknięciu list startowych.
36. W przypadku rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na powyższą imprezę
obowiązują bilety wstępu w cenie:
- bilet normalny na jeden dzień - 40zł / bilet ulgowy na jeden dzień - 20zł*
*cena obowiązująca przy okazaniu legitymacji szkolnej
- dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny
37. OBIADY
można zamawiać telefonicznie Anna Trzepałka tel. 609729523 lub biuro.drob.trzepalka@op.pl

38. Postanowienia końcowe
• Garderoby są ogólnodostępne i nie są zamykane; organizator nie ponosi odpowiedzialności
za pozostawione w nich rzeczy.
• Ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja delegująca lub zespoły na swój koszt.
• Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami zawodów.
• Wszyscy tancerze zobowiązani są tańczyć w obuwiu, które nie niszczy podłogi,
a zawodnicy/spotterzy zewnętrzni/trenerzy dywizji cheer na matę mogą wejść tylko
w zmienionym obuwiu sportowym.
• Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać ́ pisemną zgodę organizatora.
• Należy przestrzegać ́ przepisów p. poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie
obiektów.
• Wejście do strefy zawodników możliwe jest wyłącznie na podstawie opaski - identyfikatora
uczestnika, trenera, opiekuna.
• W przypadku zniszczeń́, uczestnik (grupa), który ich dokonał, zobowiązany jest do pokrycia
kosztów naprawy zniszczenia.
• Dokonanie zgłoszenia i udział w Pucharze Polski PZSC 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 zawodów.
• Uczestnik ma prawo wycofać się ̨ z udziału w Pucharze Polski PZSC na każdym etapie.
W takim przypadku, jak również ̇ w przypadku nie zakwalifikowania się ̨ do kolejnych rund
opłata startowa nie podlega zwrotowi.
• Na terenie obiektów (w sąsiedztwie parkietu/maty) będzie znajdował się ̨ punkt
ratownictwa medycznego.
• Na terenie obiektów porządku będą pilnować pracownicy ochrony.
• Program zawodów zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń
•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Życzymy miłych wrażeń i sportowej rywalizacji, Serdecznie Zapraszamy!

COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika/opiekuna
PUCHARU POLSKI PZSC KARCZEW`2021
dotyczące osoby uczestniczącej w PP PZSC KARCZEW`2021 organizowanym przez UKS DUET zwany dalej PP
w charakterze tancerza/opiekuna/ *
Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze
stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.
Imię i nazwisko tancerza/opiekuna/ *

Data urodzenia tancerza/opiekuna/ *
Telefon kontaktowy widza/statysty*
Oświadczam, że:
1.

W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak
również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.
2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną
zakażeniem.
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób, z którą
zamieszkuję - w przypadku zaprzeczenia należy wpisać pełną informację o miejscu pobytu z tyłu
oświadczenia.
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności
lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.
5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatorów w PP PZSC KARCZEW`2021 w przypadku
wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia
po terminie jego podpisania.
6. Zobowiązuję się do niezdejmowania maseczki ochronnej podczas. trwania PP PZSC KARCZEW`2021,
przed jego rozpoczęciem oraz po zakończeniu do momentu wyjazdu z terenu hotelu.
7. Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji organizatorów PP PZSC KARCZEW`2021
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób
zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury przed wejściem na widownię
i odnotowywanie jej przez personel Organizatora.
8. Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, dobrowolnie
i świadomie biorę udział w PP PZSC KARCZEW`2021 w dniach _____________________
9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję przyjazdu na PP PZSC KARCZEW`2021
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną
stanowiącą Załącznik nr 1 do Oświadczenia.

miejscowość, data

*niepotrzebne skreśli

czytelny podpis tancerza/opiekuna/ *

COVID-19: OŚWIADCZENIE uczestnika
PUCHARU POLSKI PZSC KARCZEW`2021

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Uczniowski Klub Sportowy DUET,
ul. Moniuszki 5,
05-400 Otwock
Możesz się z nami skontaktować:
a) listownie na wyżej podany adres korespondencyjny,
b) poprzez e-mail: rodo@reliese.pl lub
c) telefonicznie 663601317
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w związku z Ustawą
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
2020 poz. 374).
3. Dane będziemy przetwarzać przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami
dotyczącymi realizowanych usług.
4. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
5. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b) Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
c) Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani
przepisami prawa do ich przetwarzania.
Aby skorzystać z praw ww. skontaktuj się z nami w sposób zawarty w punkcie 1, podpunkty a, b, c.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
7. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby
zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
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