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Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego w Legionowie  
przy współpracy  

Born2Dance Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek  
zapraszają na  

 

I Ogólnopolski Wirtualny  
Turniej Tańca 

„Dance Game” 
    

1 maja 2021 (sobota) 
Disco Dance  

Hip Hop 
 

2 maja 2021 (niedziela) 
Modern, Jazz,  

Inne Formy Tańca   
 
 

Założenia turnieju: 
 

Aktualna sytuacja epidemiczna dotycząca COVID-19  uniemożliwia dotychczasową 
rywalizację taneczną, do  której zarówno tancerze jak i trenerzy są przyzwyczajeni.  Mimo 
zachowania środków bezpieczeństwa,  duże skupiska tancerzy ze szkól tańca w całym kraju  
w jednym miejscu, mogą być zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia. Nic nie zastąpi emocji 
jakie panują podczas zawodów. Można jednak stworzyć namiastkę tanecznego 
współzawodnictwa , dzięki sprawnie i bezpiecznie przeprowadzonym zawodom ONLINE. 
Dlatego też, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu szkół tańca na rywalizację 
międzyklubową i chęć prezentacji swojego dorobku artystycznego solistów duetów i mini 
formacji postanowiliśmy stworzyć projekt dzięki , któremu Wasi zawodnicy będą mogli 
skonfrontować się z innymi tancerzami. Wszyscy ciężko trenują, aby móc zaprezentować 
swoje umiejętności nie tylko wewnątrz grupy. Dajmy im więcej możliwość prezentacji i oceny 
na najwyższym poziomie, dostosowanym do nowej rzeczywistości.  
DANCE GAME 2021 to rozwiązanie, które umożliwi jakąkolwiek konfrontację pomiędzy 
tancerzami a tym samym  nada sens pracy naszej jako trenerów. 



 

Cel i założenia Dance Game: 
 

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów i zespołów amatorskiego ruchu 
tanecznego zrzeszonych w domach kultury oraz szkołach tańca, 
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego i rozwoju fizycznego 
wśród dzieci i młodzieży.  

 
Warunki uczestnictwa : 

 

1. Do dnia 15 kwietnia 2021 r. ( do godz. 24.00 ) należy dokonać zgłoszenia ON - LINE przez 
internetowy system rejestracyjny znajdujący się na www.danceonline.pl a następnie 
wysłać do organizatora poprzez system rejestracyjny.  Zgłoszenia w innej formie i po tym 
terminie nie będą przyjmowane !!!  

2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł od uczestnika za każdą konkurencję na 
rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego 05-120 Legionowo ul. 
Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy 
wpisać nazwę klubu ( Domu Kultury ) oraz nr ewidencyjny  (zgodnie z informacjami 
zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).  

3. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia               
15.04.2021 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie organizator zastrzega sobie 
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.   

Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: 
admin@danceonline.pl. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy 
ani nie dokonujemy żadnych zmian. 
 
 

 

Jury: 
 

Turniej oceniany będzie przez Jury złożone z trenerów i sędziów krajowych jak                            
i międzynarodowych różnych Federacji Tanecznych w Polsce oraz osób niezrzeszonych            
z wieloletnim doświadczeniem, aktywnie działających w amatorskim i zawodowym ruchu 
tanecznym. Zawody będą oceniane identycznie jak w dotychczas organizowanych przez nas 
zawodach w systemie sędziowskim  " 3M ". Tancerze  będą oceniani systemem punktowym 
gdzie punkty ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym 
samym nie mają wpływu na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego.  
 
 
 

Nagrody „Dance Game 2021”: 
 

We wszystkich kategoriach dyplomy dla wszystkich uczestników udostępnione w wersji  
elektronicznej  które będą przesłane na wskazany mail klubowy do wydruku , medale dla 
zdobywców miejsc I-III oraz puchary dla mini formacji i formacji miejsc I-III. 
 
 
 
 

Dzień pierwszy -  1.05.2021 r ( sobota )  
DISCO DANCE/HIP HOP 

  
 

Uwaga!!! Kategorie solowe w konkurencjach DISCO DANCE zostaną rozegrane                         
w sześciostopniowym podziale wiekowym oraz trzech poziomach zaawansowania, aby                     
umożliwić tancerzom możliwość rywalizacji w jak najbardziej sprawiedliwej formie. 

http://www.danceonline.pl/


 

 
Uwagi końcowe do konkurencji solo disco dance i hip hop : 

 
1. Tancerze początkujący startują w kostiumach treningowych w dowolnych kolorach,  
bez makijażu, bez ozdób bez zbędnych dodatków. Nie szyjemy strojów  
i nie używamy kostiumów tanecznych !!! Liczy się tylko taniec !!! 
2. O wyborze poziomu zaawansowania danego tancerza decyduje trener/instruktor klubu na 
podstawie dotychczasowych wyników i wiedzy na temat swojego tancerza. Aby uniknąć 
dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do 
poziomu zaawansowania w danej kategorii, a w szczególności grupy początkującej.             
Przy  wyborze poziomu zaawansowania bierzemy pod uwagę całą dotychczasową karierę 
taneczną danego tancerza a zmiana barw klubowych nie oznacza, że tancerz 
zaawansowany stał się tancerzem początkującym. 
3. Każdy poziom zaawansowania rozegrany zostanie w sześciu podanych w tabeli 
kategoriach wiekowych. O przydziale do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia danego 
zawodnika.  
 

DISCO DANCE*/HIP HOP  
  Czas prezentacji 
 Duety – 1 minuta    
 Trio – 1 minuta    

 Mini formacje ( 4 - 8 osób ) – 2 minuty    
 Formacje ( 9 - 24 osób ) – 2 min. 30 s – 3 min.   

Kategorie wiekowe: 

Duety, Trio, Mini Formacje, Formacje 
 Maluszki - 2013 i młodsi 
 Dzieci - 2009 - 2012 
 Juniorzy - 2005-2008 
 Dorośli - 2004 i starsi  

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego tancerza. Do każdej 
kategorii tanecznej ( duety, trio, mini formacje i formacje ) dopuszcza się tancerzy 
młodszych maksymalnie o 3  lata. ( np. w kategorii JUNIORZY mogą startować tancerze 
rocznika 2009 – 2011 a kategorii DOROŚLI tancerze rocznika 2005-2007 ). 

*W kategorii Disco Dance zabronione są wszystkie elementy akrobatyczne, podnoszenia           
i partnerowania 
 

DISCO DANCE solo/HIP HOP solo 

Czas prezentacji Sposób kwalifikacji Rocznik 

POCZĄTKUJĄCY 
(czas prezentacji  
30-40 s) 

Tancerze, dla których „DANCE GAME 2021” będzie 
pierwszym turniejem oraz te osoby, które 
startowały w najniższych klasach w innych 
turniejach klasowych w 2020 r; 

 
 

 Maluszki  2013 i młodsi 

 Dzieci  I 2011-2012 

 Dzieci II 2009-2010 

 Juniorzy I 2007-2008 

 Juniorzy II 2005-2006 

 Dorośli  2004 i starsi 

ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANI 
(czas prezentacji  
40 - 50 s) 

Tancerze, którzy w 2020 roku startowali w 
Ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie 
kwalifikując się do finałów lub uczestnicy 
Krajowych Mistrzostw wszystkich Federacji, którym 
nie udało się zakwalifikować dalej niż do 
ćwierćfinału; 

ZAAWANSOWANI 
(czas prezentacji  
do 1 min.) 

Finaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych, 
półfinaliści i finaliści Krajowych Mistrzostw 
wszystkich Federacji 



 

Dzień drugi  -  2.05.2021 r ( niedziela )  
MODERN, JAZZ, INNE FORMY TAŃCA 

 
 

Kategorie taneczne: 
 Modern* Jazz* INNE FORMY TAŃCA** 

 Solo 
(nie ma podziału  
na poziom zaawansowania) 

 Solo 
(nie ma podziału  
na poziom zaawansowania) 

 Mini formacje 
(3-7 osób) 

 Formacje 
(8-30 osób) 

Czas prezentacji : 
 
1minuta 

 
1minuta 

Mini Formacje  
2 min. 30 s – 3 min. 30 s. 
Formacje  
2 min.30 s - 5 min.  

Kategorie wiekowe***: 
Dzieci  I – 2011 i młodsi 

Dzieci II - 2009-2010 
Juniorzy I - 2007-2008 
Juniorzy II - 2005-2006 
Dorośli - 2004 i starsi 

    Maluszki - 2013 i młodsi 
Dzieci - 2009 - 2012 

Juniorzy - 2005 - 2008 
Dorośli - 2004 i starsi 

*UWAGA !!! Ze względu na wiele próśb od trenerów, postanowiliśmy w tym roku 
wprowadzić dodatkowe konkurencje a.m. JAZZ solo oraz MODERN solo. Jednakże  
w przypadku ilości zgłoszeń mniejszej niż spodziewana organizator zastrzega sobie prawo 
do łączenia kategorii, aby umożliwić klubom odpowiednią rywalizację.   
** W kategorii Inne Formy Tańca dozwolone są prezentacje we wszystkich technikach (tj. jazz, 
modern, etiuda taneczna, Show Dance…itp…) wyłączając Disco Dance, Hip Hop, Taniec 
Towarzyski i Taniec Ludowy. 
*** O przynależności do kategorii wiekowej Innych Form Tańca decyduje wiek najstarszego 
tancerza. Do każdej kategorii tanecznej  (mini formacje  i  formacje )  dopuszcza się 
tancerzy młodszych maksymalnie o 3 lata ( np. w kategorii JUNIORZY mogą startować 
tancerze rocznika 2009 – 2011 a w kategorii DOROŚLI tancerze rocznika 2005-2007 ). 

 

Nagrania: 
 
1. Film z prezentacją turniejową musi być nagrany w poziomie, z jednego miejsca, z jednej 

kamery statycznej obejmującej całość prezentacji, w jednej ciągłości przy stałym 
oświetleniu gwarantującym  dobrą widoczność całej prezentacji. 

2. Prezentacje mogą być nagrane w dowolnej lokalizacji (m.in. sale taneczne, hale sportowe, 
nie wykluczając odpowiednich miejsc w domach ) 

3. Zabrania się wysyłania filmów montowanych, nagrań z innych zawodów czy festiwali 
tanecznych , pokazów . Nie dopuszcza się nagrań starszych niż 2 miesiące, a także tych 
które brały udział w innych tego tupu turniejach online.  

4. Dopuszcza się podłożenie muzyki pod nagranie w celu poprawienia jakości muzyki w 
prezentacji. Przy tym jednak należy uważać aby nie było przesunięcia muzyki względem 
prezentacji, bo będzie to traktowane jako tańczenie poza rytmem. 

5. Każdą zgłoszoną prezentację nagrywamy osobno . 
6. Przesyłanie prezentacji filmowych odbywa się przez system strony www.danceonline.pl . 

Po zarejestrowaniu wszystkich podmiotów ( solistów, duety, tria, mini formacje  
i formacje )  w zakładce KATEGORIE przechodzimy do zakładki WERYFIKACJA , w którym 
pojawi się cała lista zgłoszonych podmiotów . Przy każdym podmiocie jest przycisk 

http://www.danceonline.pl/


PRZEŚLIJ NAGRANIE przez który po uruchomieniu należy wysłać plik odpowiadający 
danemu podmiotowi .  System poinformuje o zakończeniu wysłania filmu z prezentacji na 
serwer a tym samym do Organizatora. Powyższe operacje należy wykonać osobno dla 
każdego podmiotu. 
UWAGA !!! Pamiętaj, że po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zamiany wysłanej 
prezentacji 
 

Ważne informacje: 
 

1. Cały turniej będzie prezentowany na YOTUBE w dniach 1 maja ( disco dance i hip hop )  
i 2 maja ( Jazz, Modern, Inne Formy Tańca) . W przypadku dużej ilości zgłoszeń w dniu  
1 maja wszystkie konkurencje hip hop zostaną przeniesione na dzień 3 maja.  

2. Każdy zgłoszony klub otrzyma link do strony zawodów. Link będzie także do pobrania na 
wydarzeniu na Facebook-u oraz na www.daneonline.pl dzięki czemu będzie można śledzić 
występy swoich tancerzy jak i prezentacje innych uczestników. 

3. W dyscyplinach DISCO DANCE, HIP HOP, JAZZ i MODERN zawody będą rozgrywane   
w oparciu o przepisy IDO i WADF.  

4. Przepisy dotyczące kategorii Inne Formy  Tańca są w skrócie opisane w regulaminie Dance 
Game 2021. Ostateczna interpretacja przepisu należy do Sędziego Głównego . 

5. W przypadku dużej ilości zgłoszonych tancerzy, duetów , tria, mini formacji i formacji  
w danej kategorii wiekowej rozgrywana będzie runda eliminacyjna i FINAŁ. Nie będzie 
rund ¼ finału czy ½ finału. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego tancerza lub całego klubu  
w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wieku lub przesłania nagrania 
niezgodnego z regulaminem. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play  
i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej bez 
względu na to,  w którym etapie pokazów będziemy. 

7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub 
wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

8. Zawody Dance Game 2021 nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych, dlatego też od 
uczestników nie są wymagane licencje. 

9. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny  
w porozumieniu z  Sędzią Głównym. 

10. Rachunki będą wysyłane mailem klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiego    
       zapotrzebowania wraz z dokładnymi danymi potrzebnymi do wypisania r-ku na e-mail :  
       mariusz@born2dance.pl. 
11. Wypełnienie i wysłanie zgłoszenia oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie   
       na zawsze i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video i TV  
       wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach  
       oraz przez organizatorów, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach  
       z   „Dance Game 2021 ”. 
12.Kierownikiem organizacyjnym jest p. Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy    
      pomocą w przypadku wszelkich pytań i wątpliwości. 
13.Szczegółowe wyniki DANCE GAME ukażą się po zakończeniu turnieju na wydarzeniu na  

  Facebook-u oraz na  www.danceonline.pl . 

 
 

Organizatorzy: 
Małgorzata Szulc i Mariusz Mikołajek 

 

http://www.daneonline.pl/
mailto:mariusz@born2dance.pl

