
KLUB SPORTOWY 

 

serdecznie zaprasza na: 

 

III Turniej Okręgowej Ligi Tanecznej 

„Muza Dance 2018” 

 

Data: 17 listopada 2018 roku (sobota) 

Miejsce: Klub Kultury „Akant” 

  Ul. Kanta 11, Olsztyn 

 



REGULAMIN TURNIEJU: 

1. Termin: 17.11.2018 roku (sobota) 

2. Miejsce: Klub Kultury „Akant”, ul. Kanta 11 

3. Organizator: Klub Sportowy „Muza Dance” 

4. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Okręgowej Ligi Tanecznej. 

Szczegółowy regulamin OLT na www.wmptt.pl w zakładce dokumenty. 

5. Cel turnieju: popularyzacja tańca towarzyskiego, rozpowszechnianie etykiety 

tanecznej. 

6. Kategorie taneczne dla par i solistów: 

 do 7 lat  BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 8-9 lat    BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 10-11 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 12-13 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 14-15 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 16-18 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 19+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 30+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 40+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 50+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 60+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

7. Warunki uczestnictwa: 

 przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: muzadanceclub@gmail.com do dnia 

7.11.2018 roku (zgłoszenia dokonują wyłącznie kluby, szkoły tańca lub 

trenerzy par) 

 zgłoszenie powinno zawierać: kategorię wiekową i klasową, imię i nazwisko 

uczestników, przynależność klubową, telefon kontaktowy do trenera 

 uiszczenie opłaty startowej w dniu turnieju w wysokości 15 zł od osoby w 

każdej kategorii 

 każdy uczestnik musi posiadać książeczkę startową OLT. 

8. Organizator nie sprawuje opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami turnieju, nie 

ubezpiecza uczestników i widzów, nie bierze odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w szatniach. 

9. Wszystkie sprawy sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju lub 

sędzia główny. 

10. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków 

rozgrywania turnieju zgodnie z przepisami OLT PTT oraz zgodą na udostępnianie 

wizerunku na potrzeby organizatora turnieju. 

 

 

 

http://www.wmptt.pl/
mailto:muzadanceclub@gmail.com


Klauzula informacyjna (udostępnianie wizerunku) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

 

a/ Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku. 

b/ Administratorem danych osobowych, w tym wizerunku uczestników turnieju jest Stowarzyszenie 

Klub Sportowy „Muza Dance”, 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 52/55. 

c/ Dane osobowe, w tym wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji i budowania pozytywnego 

wizerunku Organizatora turnieju, będącego Administratorem danych, na portalu Facebook, w 

mediach i w materiałach promujących turniej. Odbiorcą danych będą również instytucje 

współpracujące z Organizatorem w zakresie realizacji imprezy. 

d/ Uczestnik turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym wizerunku oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych, a także prawo do cofnięcia zgody. 

e/ Uczestnik turnieju ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych, w tym wizerunku, dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

f/ Dane osobowe uczestników turnieju, w tym wizerunek będą przechowywane do czasu cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

11. Organizator zapewnia nagrody: dyplomy dla wszystkich uczestników oraz medale dla 

zdobywców I, II, III miejsca. 

12. Dla widzów WSTĘP WOLNY! 

13. Ramowy program turnieju: 

 

BLOK I 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników 

10:15-10:45 Próba parkietu 

11:00 Rozpoczęcie turnieju 

w kategoriach solo i par: 

 do 7 lat  BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 8-9 lat    BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 10-11 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 12-13 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 14-15 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 16-18 lat BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 19+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 30+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 



 40+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 50+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 60+         BRĄZ ,SREBRO, ZŁOTO 

 

Dopuszcza się łączenie kategorii. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

 

DO ZOBACZENIA NA TURNIEJU! 


