
Regulamin
V edycji Mikołajkowego 
Kids Battle Katowice 2017

Organizator: 
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

Termin: 
09.12.2017 godz.13.00

Miejsce: 
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach

Kontakt: 32/256 84 53

Cele Turnieju:
 popularyzacja tańca break dance,
 konfrontacja młodych tancerzy,
 wymiana doświadczeń 

Kategorie taneczne i wiekowe:
Walki 1 Vs.1 dla bboys i bgirls do 18 roku życia 
w 4 kategoriach wiekowych: w zależności od ilości 
uczestników zostaną przeprowadzone eliminacje       
w formie bitw tanecznych.
Kategorie wiekowe :      
– do 8 lat
– od 9 do 11 lat
– od 12 do 14 lat
– od 15 do 17 lat
 
Ramowy program festiwalu:
13.00 – Rejestracja 

Warunki uczestnictwa:
 przesłanie na adres e-mailowy organizatora 

wypełnionej zgłoszenia.                                     
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa         
9 grudnia 2017 r.

 uiszczenie w dniu festiwalu akredytacji           
w wysokości 10 zł ,

 posiadanie przy sobie aktualnej legitymacji 
szkolnej lub innego dowody tożsamości, 
potwierdzającego datę urodzenia uczestnika

 posiadanie pisemnej zgody rodziców                 
lub opiekunów prawnych na udział w turnieju

 posiadanie oświadczenia o zgodzie 
na przetwarzanie danych osobowych oraz 
zgodę na umieszczenie wizerunku na stronie 
internetowej www.mdk.katowice.pl 

 wstęp dla publiczności –  10 zł 

Postanowienia ogólne:
 Każdy z uczestników zobowiązany             

jest do zapoznania się z regulaminem 
turnieju. Udział w turnieju jest 
równoznaczny z akceptacją niniejszego 
regulaminu.

 Organizator nie sprawuje opieki                  
nad uczestnikami.

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani                
są do bezwzględnego przestrzegania           
przepisów bhp i p.poż. 
obowiązujących na terenie obiektu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo              
do zmian w regulaminie.

 wynikach zawodów decyduje 
3 osobowe jury.

 Organizator zapewnia nagłośnienie  
i obsługę techniczną zawodów. 

 Organizator nie zwraca uczestnikom  
kosztów  przejazdu, wyżywienia. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności  
za odniesione podczas zawodów kontuzje     
i inne zdarzenia losowe podczas turnieju.  

 Uczestnicy powinni zadbać 
o ubezpieczenie  we własnym zakresie.

 Na terenie, na którym odbywają się zawody  
obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia   
i spożywania napojów alkoholowych            
oraz palenia papierosów.
         

Nagrody:
 Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe

Zgłoszenia można nadsyłać na e-mail:

 e-mail: plastyk@mdk.katowice.pl

 tel./fax 32/256 84 53

 koordynator w MDK: Justyna Bula

 współorganizator: 

Mirek Kluge /501 406 299/

Regulamin i karta zgłoszeń do pobrania na:

http://www.mdk.katowice.pl

http://www.mdk.katowice.pl/
http://www.mdk.katowice.pl/
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