
                                      

Regulamin: 
1. “IX Międzynarodowy Turniej Cheerleaders CHEERMANIA – Grand Prix Polski Cheerleaders PSCh 2021” jest turniejem otwartym z dziedziny sportu : mogą w 
nim startować zespoły zrzeszone jak i nie zrzeszone w Stowarzyszeniach i Federacjach, grupy amatorskie, drużyny szkolne, z domów kultury oraz zespoły z 
poza granic RP. 
2. Turniej zostanie rozegrany w dniach 23-24 październik 2021r.: 
23 październik:  na głównej arenie hali sportowej POGOŃ przy ul. Wolności 406 w Zabrzu. 
24 październik: na Hali Sportowej w Zabrzu przy ul. Szafarczyka 16. 
W dniu 23.10.2021r. rozegrane zostaną zawody w dywizjach Cheer natomiast w dniu 24.10.2021r. rozegrane zostaną zawody w dywizjach Dance. 
W przypadku małej liczby zgłoszeń, turniej rozegrany zostanie dla dywizji cheer i dance w dniu 23 października na hali Pogoń.   
3. Organizatorem Turnieju “IX CHEERMANIA” jest Zabrzańskie Stowarzyszenie Cheerleaders ENERGY przy współpracy z Urzędem Miasta Zabrze  oraz Polskie 
Stowarzyszenie Cheerleaders.  
4. Turniej zostanie rozegrany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zabrze. 
5. Kolejność występu zespołów następuje według kolejności nadesłanych zgłoszeń. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed końcowym terminem, w przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby zespołów 
i prezentacji. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem zespołów w Turnieju, prosimy o nie czekanie ze zgłoszeniem do końca terminu!!  W przypadku 
zbyt małej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.  
7. Zespoły zobowiązane są do dostarczenia muzyki akustykowi w dniu turnieju. Dopuszczalny format plików to mp3 lub wave. Muzykę należy mieć zgraną 
na PENDRIVe lub płytę cd. Pliki powinny być opisane nazwą zespołu i kategorią. 
8. Zabronione jest występowanie w jakiejkolwiek biżuterii. Tatuaże NIE MUSZĄ być zakrywane. 
9. Zawodniczki/cy występują w jednolitych strojach i obuwiu nie niszczącym parkietu. 
10. Drużyny oraz ich opiekunowie przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.  
11. Warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej na konto Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders ENERGY,  wysokość opłaty 
to 35zł od zawodniczki/a za jedną dywizję, osoby występujące w kilku dywizjach opłacają start w każdej z dywizji. Opłata musi być dokonana na konto 
Stowarzyszenia najpóźniej w dniu przesłania zgłoszenia. Potwierdzenie opłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem zespołu.  Zgodnie z regulacjami PSCh, jeśli 
dany zespół/ zawodnik nie jest zrzeszony w PSCh a chce wystartować w kategoriach ocenianych w ramach Grand Prix (w wykazie kategorii zaznaczone 
kolorem czerwonym) musi dokonać zrzeszenia lub uiścić jednorazową składkę członkowską w wysokości 25zł za osobę na konto Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders. Zespoły niezrzeszone w PSCh, które nie startują w kategoriach rozgrywanych w ramach Grand Prix nie są zobowiąza ne do uiszczania składki w 
wysokości 25zł 



12. Opłaty akredytacyjne należy uiszczać na konto Zabrzańskiego Stowarzyszenia Cheerleaders „ENERGY” 
Nr konta BNP Paribas S.A. 46 1600 1462 1818 2338 4000 0001 w tytule przelewu prosimy podać nazwę zespołu 
13. Za przedmioty pozostawione w szatniach lub zagubione organizatorzy nie odpowiadają.  
14. Organizator informuje, że z uwagi na skromną liczbę szatni w hali sportowej POGOŃ, zespoły mogą zostać ulokowane wspólnie na salce treningowej lub  
w otwartych przestrzeniach korytarzy. Pomieszczenia te nie będą zamykane. Prosimy nie zabierać ze sobą cennych rzeczy i przepra szamy bardzo za tą 
niewygodę.  
15.  Dla autokarów i busów przewidziane zostaną miejsca parkingowe w strefie płatnej. Koszt parkingu za cały dzień wynosi ok.30,00 zł netto za bus/ 50,00zł 
netto za autokar. Niestety w okolicy obiektu nie ma publicznych, bezpłatnych miejsc parkingowych dla dużej liczby autokarów i busów. Przepraszamy za to 
uniedogodnienie i prosimy o zrozumienie. 
16. Zespół biorący udział w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań z turnieju na potrzeby organizatora.  
17. Nagradzane pucharami/ statuetkami zostaną zespoły które uzyskają I, II i III miejsce w danej dywizji i kategorii wiekowej. 
18. Dla zawodników którzy uzyskają miejsca na podium przewidziany jest medal .  
19. Podczas turnieju działają :-Biuro turnieju, Kierownik Organizacji turnieju, Sędzia Główny panelu Cheer, Sędzia Główny panelu Dance, Komisja sędziowska, 
Komisja Techniczna, Komisja Skrutacyjna, Akustyk, Punkt medyczny. 
20. Listy startowe zostaną zamknięte z dniem 14.10.2021r. Nie uiszczenie opłaty startowej do dnia 14.10.2021r. spowoduje nie przyjęcie nadesłanego 
zgłoszenia. Z dniem zamknięcia list startowych, organizator nie przyjmuje zmian w składach osobowych zespołów oraz nie dokonuje zmian w zgłoszonych 
dywizjach. Możliwe będzie wyłącznie ewentualne wycofanie zawodnika lub prezentacji, opłata startowa w takiej okoliczności nie będzie zwracana.   
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: cheermania@onet.eu z kopią wiadomości do j.mazur@psch.pl  
21. Rejestracja po terminie nie będzie możliwa. 
22. W przypadku nie zgłoszenia się zespołu na turniej opłaty startowe nie będą zwracane.  
23. Dla widowni: wstęp wolny. Widownia może zostać zamknięta z uwagi na ewentualne restrykcje w kraju. 
24. Zespoły zgłaszające się na turniej, jednocześnie zaświadczają, że zapoznały się z regulaminem i go akceptują.  
25.Podczas turnieju rozegrana zostanie wyłącznie runda finałowa, nie przewiduje się oficjalnych prób parkietu.  
26. W trakcie Turnieju mają zastosowanie obowiązujące od 01.04.2020r. „Przepisy Turniejowe” oraz „Przepisy Sędziowskie” Polskiego  Stowarzyszenia 
Cheerleaders dostępne na www.psch.pl a także regulacje ECU. 
27. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów zawodów sportowych.  Organizator zastrzega sobie 
prawo do odwołania Turnieju w przypadku wprowadzenia restrykcji w kraju. Niemożliwe jest rozegranie turnieju w formule online . 
28. Dokonując zgłoszenia zespołu, trener w imieniu zespołu, zawodników i jednostki delegującej akceptuje poniższe postanowienia R ODO i oświadcza co 
następuje: 
w związku z wejściem w dniu 25.05.2018 r. w życie Rozporządzenia 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 uchyl enia dyrektywy 
95/46/WE (w skrócie: RODO) wyrażamy zgodę, aby organizatorzy Turnieju podali do publicznej wiadomości dane dotyczące: 
- nazw zespołów/ imion i nazwisk duetów/ imion i nazwisk solistów, 
- imion i nazwisk trenerów i asystentów podanych w zgłoszeniu, 
- nazw instytucji delegujących,  
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- miejscowości siedziby zgłoszonych podmiotów, 
- kategorii wiekowych w których startują zawodnicy. 
Organizator Turnieju posłuży się powyższymi danymi wyłącznie w celu jego prawidłowego przeprowadzenia, w szczególności:  dane  będą mogły znaleźć się  
na listach startowych które zostaną opublikowane w Internecie (m.in. strona www organizatora, fanpage na portalu facebook) a także zamieszczone na 
wydrukach, które rozwieszone będą na hali w dniu zawodów. Dane zostaną przekazane również sędziom, patronom medialnym którzy przygotują reportaż 
foto/video z Turnieju oraz konferansjerowi prowadzącemu Turniej, który odczytywać je będzie w dniu zawodów przez mikrofon, co wiąże się z faktem 
nagłośnienia ich dla wszystkich odbiorców znajdujących się na hali sportowej w tym dniu. Po zakończeniu Turnieju, dane zostaną opublikowane również 
w Internecie w formie wyników. Wyrażamy również zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunków naszych zawodników poprzez wykonywanie zdjęć podczas 
Turnieju, nagrywanie występów i ich powielanie za pośrednictwem sieci Internet. 
Informujemy, że dane osób niepełnoletnich zostały nam przekazane przez ich rodziców/ opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na ich przekazanie 
organizatorom Turnieju. 
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https://cheermaniapoland.wixsite.com/cheermania 
Regulation based at ECU rules except special divisions. 
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