Let'sDANCE® City Battle
Let'sDANCE® City Battle jest ogólnopolskim konkursem organizowanym w ramach Festiwalu Tańca
Let’sDANCE®. Uczestnictwo w konkursie jest okazją dla tancerzy by wystąpić przed szeroką
publicznością Let'sDANCE® oraz skonfrontowania swoich sił z innymi grupami z różnych miast z całej
Polski. Łączna suma nagród do wygrania ma wartość pieniężną równą 10 000 PLN.
Artykuł 1: Organizacja
Konkurs Let’sDANCE® City Battle odbędzie się 20 maja 2017 roku w Centrum Expo XXI Warszawa
podczas Festiwalu Tańca Let’sDANCE®.
Finał wręczania nagród odbędzie się w sobotę 20 maja 2017 o godzinie 19:30.
Konkurs Let’sDANCE® City Battle składa się z dwóch części. Pierwsza część – eliminacje, która
będzie rozgrywała się 20 maja 2017 r. od 10:00 do 18:00, druga część – finał, do którego zostanie
nominowanych 5-ciu najwyżej ocenionych uczestników, która odbędzie się o 19:00 - 19:30.
Każdy z uczestników ma prawo do 3 minutowej prezentacji na scenie Let’sDANCE®.
Każdy z uczestników zostanie wpisany w program Let’sDANCE®, który będzie umieszczony w
informatorach Festiwalu Tańca Let’sDANCE® i rozdawany uczestnikom przy wejściu.
Organizator zapewnia pełną kontrolę administracyjną w zakresie przyjmowania formularzy, rejestracji,
instrukcji, selekcji grup oraz informacji dla kandydatów na temat wyników.

Artykuł 2 : Definicje
Organizator – Polo Event, organizator Festiwalu Tańca Let’sDANCE® w Polsce.
Kandydat – każda grupa postulująca do udziału w konkursie w określonym przedziale czasowym.
Uczestnik – każda z 40 grup (grupa 5-12 osób), która bierze udział w eliminacjach konkursowych.
Finalista – jedna z pięciu grup (grupa 5-12 osób), która zostanie nominowana w ramach eliminacji do
finału konkursu.
Laureat – jedna z trzech grup (grupa 5-12 osób) wyłoniona w finale Let’sDANCE® City Battle 2017.
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Artykuł 3 : Kandydaci i zasady kwalifikacji
Każda osoba fizyczna lub podmiot (stowarzyszenie lub inne) może uczestniczyć w konkursie
Let’sDANCE® City Battle. Każdy kandydat dostarcza dokumentację spełniającą wymagania
organizatora. Kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć zgodę
rodzica bądź prawnego opiekuna.
Jedna szkoła/organizacja/stowarzyszenie może być reprezentowana przez maksymalnie 3 grupy.
Grupa biorąca udział w konkursie musi składać się z 5-12 uczestników.

Prezentacja może mieć maksymalnie 3 minuty.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć płytę CD wraz ze ścieżką dźwiękową zapisaną w formacje
audio minimum dwa dni przed konkursem w celu weryfikacji nagrania.
Grupa taneczna może uczestniczyć w konkursie w dowolnym stylu tanecznym: styl klasyczny,
współczesny, nowoczesny & jazz, uliczny (street, lock, pop, breack, ragga, dancehall, fusion), taniec
latynoamerykański, taniec towarzyski, czy inne. Nie ma limitu wiekowego dla kandydatów chcących
wziąć udział w konkursie.
Artykuł 4: Kryteria oceny
Ocena będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdej z kategorii. Ocena
uczestników będzie składała się z następujących kategorii: pomysł na choreografię, wykonanie,
muzykalność oraz ogólne wrażenie.
Uczestnik, który uzyska najlepsze oceny końcowe, zostanie wyłoniony jako jeden z 5-ciu finalistów
konkursu Let’sDANCE® City Battle. A następnie spośród 5 najlepszych finalistów zostanie wyłoniona
trójka laureatów, którym zostanie przyznana nagroda podczas ceremonii wręczania nagród w sobotę
20 maja 2017 roku.
Let’sDANCE® City Battle będzie trwało przez cały dzień Festiwalu Tańca Let’sDANCE® w sobotę 20
maja 2017. Narada jury odbędzie się w sobotę 20 maja 2017 przed finałem od godz. 18:00 do godz.
19:00.
Finaliści konkursu występują z tą samą choreografią, z którą występowali podczas części
eliminacyjnej konkursu.
Uczestnicy będą oceniani przez Jury w składzie: Anna Youya Jujka, Natalia Wojciechowska oraz
Grzegorz Kuciak.
Artykuł 5: Formularz zgłoszeniowy i jego elementy
Kandydat może zapisać się do udziału w konkursie Let’sDANCE® City Battle przez stronę internetową
www.letsdancepoland.com.
Procedura zapisu ma charakter pisemny. Kandydat jest zobowiązany do pobrania formularza ze
strony letsdancepoland.com : Pobierz formularz rejestracyjny do Let’sDANCE® City Battle
Po zarejestrowaniu i weryfikacji kompletności dokumentów, każdy z członków grupy uiszcza opłatę
rejestracyjną (opłata rejestracyjna zawiera podatek VAT)
Opłata rejestracyjna Let’sDANCE® City Battle:
Kandydat może wybrać jedną z dwóch opcji:
Opcja 1:
30 PLN / os. – udział w konkursie Let’sDANCE® City Battle*
*opłata rejestracyjna w ramach opcji 1 upoważnia tylko do udziału w konkursie (bez możliwości wzięcia udziału w warsztatach
tanecznych)

Opcja 2:

16 PLN plus bilet jednodniowy 49 PLN na Festiwal Tańca Let’sDANCE® **
16 PLN plus bilet jednodniowy 39 PLN na Festiwal Tańca Let’sDANCE® (do lat
15)** 16 PLN plus bilet dwudniowy 79 PLN na Festiwal Tańca Let’sDANCE® **
16 PLN plus bilet dwudniowy 69 PLN na Festiwal Tańca Let’sDANCE® (do lat 15)**
*opłata rejestracyjna w ramach opcji 2 upoważnia do korzystania ze wszystkich atrakcji proponowanych przez

Let’sDANCE®

Termin zgłaszania kandydatów będzie otwarty od 1 kwietnia 2017 roku do 18 maja 2017 roku.
Kandydat dostanie mailowe potwierdzenie jego rejestracji do konkursu Let’sDANCE® City Battle.
Artykuł 6: Obowiązki kandydatów
Udział w konkursie oznacza akceptację oraz respektowanie przez kandydata regulaminu uczestnictwa w
konkursie. Kandydaci muszą również zapewnić, że posiadają niezbędne prawa do wykorzystywania
choreografii i muzyki lub innej twórczości intelektualnej. Każde naruszenie popełnione w zakresie praw
autorskich chronionych przez kodeks prawny zobowiązuje kandydata z wyłączenia z odpowiedzialności
organizatora. Każdy z kandydatów akceptuje warunki rejestracji i uczestnictwa w konkursie. Kandydat nie
może domagać się zwrotu opłaty po tym jak jego rejestracja została sfinalizowana.

Zawiadomienie:
1- Kandydaci zostaną zawiadomieni nie później niż 10 maja 2017 o szczegółach dotyczących ich
wystąpienia na scenie w ramach konkursu.
Informacje ogólne na temat Let’sDANCE® City Battle będą podawane do wiadomości kandydatów od
1 kwietnia 2017.
Kandydaci są proszeni o wysłanie na adres mailowy poland@letsdancemag.com potwierdzenia w
tytule maila wpisując Rejestracja-Let’sDANCE® City Battle 2017, w treści podając nazwę grupy, dane
uczestników wchodzących w skład grupy oraz styl tańca wraz z nazwą choreografii, który chcą
zaprezentować (załączając wypełniony formularz zgłoszeniowy).

Artykuł 7: Nagroda
Nagroda w konkursie ma wartość pieniężną 10 000 PLN.
I miejsce = 7000 PLN
II miejsce = 2000 PLN
III miejsce = 1000 PLN
Sponsorem nagród przyznawanych przez Let’sDANCE® Poland jest Centre de Danse du Marais /
Paris
Artykuł 8: Reklama i Komunikacja
Organizator zapewnia komunikację o laureatach Let’sDANCE® City Battle 2017 na stronie organizatora,
kanałach social media oraz za pomocą prasy i partnerów mediowych, którzy wspierają wydarzenie.
Każdy z uczestników biorąc udział w konkursie Let’sDANCE® City Battle jednocześnie oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na okres dwóch lat w zakresie wizerunku w postaci
zdjęć oraz materiałów video wykonanych podczas Festiwalu Tańca Let’sDANCE® przez Organizatora, w
tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Let’sDANCE® Poland.

Artykuł 9: Spory sądowe
Fakt konieczności wysłania formularza zgłoszeniowego powoduje, że po stronie kandydata, następuje
akceptacja postanowień konkursu zgodnie z regulaminem bez możliwości ubiegania się o weryfikację
wyników, które nie podlegają możliwości kwestionowania. Jury jest suwerenne. Selekcja laureatów i
informacja na temat ich wyników odbywa się zgodnie z zapisem w artykule 4. Wszelkie problemy
rozwiązywane są polubownie. W przypadku gdy polubowne rozwiązanie sprawy nie jest możliwe,
organem kompetentnym do rozwiązywania tego typu spraw są sądy najwyższe w Paryżu.

Let'sDANCE® City Battle 2017
Formularz rejestracyjny

STYL TAŃCA, który grupa taneczna chce zaprezentować:
……………………………………………………………………………………………….....

DANE GRUPY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE:

Nazwa grupy:
Liczba członków grupy:
Adres (Miasto, Kod pocztowy, Kraj):
Imię i Nazwisko przedstawiciela grupy:
Telefon:
E-mail:
Facebook:
Strona internetowa:
Link do YouTube:

Dane członków grupy (Imię, Nazwisko, Email, Telefon, Wiek**, Podpis):
1. ……………………………………………………………………………………….......
2. …………………………………………………………………………………………...
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3. …………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………………………………...
5. …………………………………………………………………………………………...
6. …………………………………………………………………………………………...
7. …………………………………………………………………………………………...
8. …………………………………………………………………………………………...
9. …………………………………………………………………………………………...
10. …………………………………………………………………………………………...
11. …………………………………………………………………………………………...
12. …………………………………………………………………………………………...

Proszę przesłać formularz zgłoszeniowy poprawnie wypełniony na adres:
poland@letsdancemag.com
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**DLA KANDYDATÓW PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA: KONTAKT I ZGODA
PRAWNEGO OPIEKUNA:
Imię i Nazwisko opiekuna:
Adres (Miasto, Kod Pocztowy, Kraj):
Telefon:
E-mail:

Zgoda opiekuna prawnego na wzięcie udziału uczestnika
w Let'sDANCE City Battle 2017.
Data i miejsce: ………………………………………………………….

Ja ……………………………………………… zaświadczam, że jest prawnym opiekunem
niepełnoletniego kandydata do Let’sDANCE® City Battle 2017:
……………………………………………………….. i wyrażam zgodę na udział w konkursie
Let’sDANCE® City Battle 2017. Zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu i akceptuje
warunki uczestnictwa w Let’sDANCE® City Battle , które są zawarte na stronie
http://www.letsdancepoland.com/.

………………………………………………………………
Podpis opiekuna
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