
 

REGULAMIN

United Session 

 Międzynarodowych Zawodów Tanecznych

1. Organizator United Session: 

 Urząd Miasta Włocławek i Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku. 

2. Termin:  

17-18.09. 2022 r. 

3. Miejsce: 

Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 Włocławek 

4. Cele turnieju: 

- popularyzacja tańca 

- konfrontacja dorobku artystycznego 

- popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego 

- rozwijanie uzdolnień tancerzy 

- wyłonienie najlepszych tancerzy solowych oraz zespołów 

5. Kategorie taneczne: 

- Hip Hop  

- Popping  

- All Styles  

- Breaking BaSle  

- Footwork BaSle  

- Kids BaSle 

6. Program ramowy zostanie opublikowany na stronie internetowej www.unitedsession.com 

http://www.unitedsession.com


7. Warunki uczestnictwa: 

- wypełnienie zgłoszenia na stronie www.unitedsession.com  

- uczestnicy kategorii Kids BaSle muszą mieć zgodę rodzica/ opiekuna na udział w imprezie.   

Zgoda dostępna na stronie www.unitedsession.com 

- termin zgłoszeń upływa 11 września 2022r. o godz. 23:59 

- potwierdzenie przybycia w dniu imprezy w Biurze Organizacyjnym. 

8. Jury oceniać będzie: 

poczucie rytmu, technikę, styl oraz trudność wykonywania ruchów, figur oraz ogólny wyraz 

artystyczny i oryginalność. 

9. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne. 

10. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

11. Postanowienia ogólne: 

- wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p. poż. 

oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu 

- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej 

- Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę techniczną  

- uczestnicy tańczą do muzyki Organizatora 

- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w garderobie lub na terenie 

imprezy 

- organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami 

- Turniej odbywać się będzie w systemie pucharowym. O ewentualnych zmianach decydować 

może Jury lub Organizator 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione podczas zawodów kontuzje 

- ubezpieczenia zawodników dokonuje instytucja zgłaszająca lub sam zawodnik. 

12. Pula nagród wynosi 30 000 zł  

Nagrody pieniężne wypłacone laureatom zostaną pomniejszone o 10% podatku 

dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, 

poz.361 z późn. zm.). 

http://www.unitedsession.com
http://www.unitedsession.com

