Informacje
1. Autokary można parkować w dwóch miejscach:
➢ Za halą – wjazd od ul. Kościuszki lub od Mazowieckiej
➢ Przy Starostwie - wjazd od ul. Mazowieckiej
Prosimy o parkowanie autokarów tak by wszyscy mogli się zmieścić
2. Rejestrujemy się w miejscu oznaczonym. Prosimy o sprawdzenie ilości zgłoszonych
i opłaconych osób. Nie otrzymaliście Pastwo list z numerami startowymi ponieważ
zawierają dużo danych osobowych. Na miejscu otrzymacie je.

3. Próba parkietu przewidziana jest od godziny 7:30 do 8:45. Przed każdym blokiem
wówczas gdy będzie na to czas. 15 minut przed rozpoczęciem bloku należy opuścić
parkiet by organizatorzy mogli przygotować parkiet do występu.

4. Muzykę jest zgrana ale na wszelki wypadek proszę mieć ze sobą. Przed prezentacja
proszę sprawdzić muzykę.

5. RODO – wypełnia i podpisuje prezes klubu lub trener za wszystkich tancerzy.

6. Każdy duet/zespół przed występem około20 minut zgłasza się na rozgrzewkę do sali
lustrzanej. Na sali może przebywać około 5 minut, następnie kieruje się do hali
gdzie w określonym miejscu może na ściance PSCH wykonać sobie zdjęcia we
własnym zakresie ( w tym roku nie jest zabezpieczona sesja zdjęciowa wszystkich
grup ponieważ fotograf z którym współpracujemy ma w tym czasie MP) potem
duet/zespół ma czas na sprawdzenie sobie podłogi w wyznaczonym miejscu na
której będzie wykonywał prezentację. Po zakończonej występie kieruje się do
wyjścia.

7.

Po zakończeniu każdego bloku duety/zespoły gromadzą się na parkiecie i czekają
na ogłoszenie wyników. Po zakończonym bloku w którym startował duet/zespół ma
obowiązek opuścić szatnie by zrobić miejsce tancerzom występującym w kolejnych
blokach.

8. Każdy duet/zespół otrzyma dyplom, pierwsze trzy miejsca puchar i medal.
9. W sprawie faktur prosimy zgłaszać się w rejestracji. Jeżeli prośba o fakturę była
zgłoszona razem z innymi wiadomościami być może nie została odczytana i nie
została przygotowana. Proszę mieć ze sobą potwierdzenie wpłaty, na miejscu
faktura zostanie wypisana.

10. O godzinie 17.30 będzie oficjalne otwarcie turnieju. Zespoły występujące w danym
bloku proszone są o ustawienie w kolejności startowej w wyznaczony i ogłoszonym
miejscu. Po wyczytaniu, zespół wychodzi na parkiet w wyznaczone miejsce. Jeżeli
będą i zechcą inne zespoły wyjść na prezentacje to bardzo prosimy.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za zgubione rzeczy. Szatnie nie są zamykane.

organizatorzy

