Tomasz Kiszka i grupa Flash Boys
Zaprasza na

Flash Boys Tournament
Międzynarodowy Turniej Tańca Break Dance, Electric Boogie i Hip-Hop

Gniezno
11-12.03.2017 r.
Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Gniezna

Regulamin Turnieju
Flash Boys Tournament 2017
Organizator
Tomasz Kiszka i Grupa Flash Boys
Ul. Roosevelta 59Ab/11 , 62-200 Gniezno

Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Gniezna

Termin
11-12 marzec 2017

Miejsce
Hala GOSiR Gniezno, ul. Paczkowskiego

Marketing Manager
Tomasz Kiszka , tel. 609029108

Kierownik Techniczny (Nagłośnienie, naświetlenie, estrada)
Patryk Chrząszcz - tel. 794-220-220

Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem uczestników turnieju będzie czuwać 20 osób specjalistycznej ochrony.

Cel Imprezy
-

popularyzacja różnorodnych form ruchowo-tanecznych uczestników turnieju
kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie w rywalizację fair-play
konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów
tanecznych
doskonalenie umiejętności warsztatów uczestników
wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi
zespołami tanecznymi
wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii

Kategoria wiekowa:
Dzieci
/ do 2006
Junior / 12 -15 / 2005 – 2005
Senior / 16 - 34 / 2001 - 1983
Weterani / 35 + / 1982 i starsi

Dyscyplina i konkurencja taneczna:
-

Solo - Hip-Hop, Break Dance, Electric Boogie
Formacja - Hip-Hop, Break Dance, Electric Boogie

Czas i podstawowe informacje dotyczące prezentacji:
- Hip Hop i Electric Boogie - solo
( czas trwania prezentacji 1.00 min.; muzyka organizatora
walka finałowa o 1-2 msc.)

- Break Dance solo
( czas trwania prezentacji do 0.40 s ; trzy wyjścia ; muzyka organizatora
walka finałowa o 1-2 i 3-4 msc.)
- Formacje Hip Hop , Break Dance i Electric Boogie
( czas trwania prezentacji od 2.30 – 3.00 min. ; muzyka własna
walka finałowa w kategorii Break Dance o 1-2 i 3-4 msc.)

Konkurencja dodatkowa „Power Moves”:
- WINDMILL - BARY
- HEAD SPIN- BAŃKA
UWAGA
Formacje – o przynależności do danej konkurencji wiekowej formacji decyduje wiek
najstarszego członka zespołu.
Podczas turnieju organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączy je lub rozdzielić
lub dokonać innych zmian) oraz wprowadzić eliminacje lub półfinały ze względu na zbyt
dużą ilość zgłoszeń.

Muzyka
- Podczas Turnieju obowiązywać będzie muzyka z lat 80 – 90 gatunku Break, hip-Hop,
Electric Boogie, (przykładowa muzyka podana na Facebook Fanpage Flash Boys
- Instruktor musi dostarczyć nośnik z muzyką dla formacji tanecznych najpóźniej 30 min
przed rozpoczęciem zawodów
Zalecane nośniki:
- Pendrive USB, dysk przenośny USB, płyta CD
Zalecane formaty;
- Nie skompresowany plik wav, lub wysokiej jakości MP3
Dopuszczalne formaty plików:
- WMA, M4A, MP4, FLAC
Nie obsługiwane nośniki:
- telefony komórkowe
Każde nagranie musi posiadać dokładny opis, (nazwa zespołu, kategoria taneczna i wiekowa)
Nagroda dla Pozostali jaj wcześniej napisałem

Nagrody
Organizator przewiduje nagrody pieniężne za I miejsca:
 Formacji Break Dance pow. 15 lat - 1500 zł
 Solo Break Dance pow. 15 lat - 800 zł
 Solo Electro Boogie pow. 15 lat - 500 zł
Wartość nagród finansowych może się zmienić ale na pewno nie zmaleć !
-

-

-

Puchary, za zajęcie I miejsca we wszystkich kategoriach
Dyplomy dla wszystkich finalistów poszczególnych kategorii tanecznych.
Nagrody i upominki sponsorskie – indywidualne nagrody od sponsorów dla
uczestnika lub grupy tanecznej, który/a zaprezentuje najciekawszy program
taneczny
Odbiór nagród w dniu imprezy, po ogłoszeniu werdyktu Jury

Jury
7 osobowy skład, związany amatorsko i profesjonalnie, w dziedzinie tańca Break, Hip-Hop,
Electric Boogie, zdobywcy wielu nagród w Polsce, Europie i na Świecie.
Oceniać będzie według następujących kryteriów;

-

oryginalność pomysłu choreograficznego
układ choreograficzny, kompozycja taneczna, stopień trudności układu tanecznego
technika i harmonia ruchu
pomysł na kostium, dobór kostiumów i repertuaru do kategorii wiekowej zespołu
wdzięk i elegancja wykonania

Warunki uczestnictwa
- Przesłanie pisemnego zgłoszenia zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia, wraz z dowodem
wpłaty do dnia 04.03.2017 drogą elektroniczną email’em na adres
tomasz.kiszka@poczta.onet.pl .
- Karty zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii – wysłanie karty zgłoszenia jest
jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju,
Karta zgłoszeniowa na - www.flashboys.com.pl
- Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym termie 04.03.2017 na konto organizatora
Bank Credit Agricole 55 1940 1076 4757 3815 0000 0000
Tomasz Kiszka Ul. Roosevelta 59Ab/11 62-200 Gniezno
z dopiskiem Flash Boys i nazwą zespołu + za co
Np. za występ solo, formację

Opłaty startowe
25 zł od osoby, oraz po 15 zł za każdą kolejną kategorię

Wymiary Parkietu
12m x 20m

UWAGI KOŃCOWE
- Uczestnicy Turnieju przyjeżdżają na koszt własny
- Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie
podczas Turnieju, a powstały materiał będzie własnością organizatora
- Każdy zespół ma jednakowe oświetlenie przy prezentacji
- Zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów, gwarantujących bezpieczeństwo
uczestników (zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej) instruktor nie
powinien być jedynym opiekunem zespołu
- Za ewentualne szkody powstałe w szatniach obciążony zostanie zespół, który korzystał z
danego pomieszczenia
- Organizator Turnieju nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szatni
- Ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca
- Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju
- Każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem
- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia na boso)
- Zespół nie może wnosić na scenę rekwizytów mogących zabrudzić scenę lub uszkodzić
ciało
- Nie dozwolone jest używanie obuwia które może zniszczyć , zarysować podłogę
- Uprasza się zawodników o utrzymanie porządku
- Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową
- Organizator nie zapewnia posiłków
- W trakcie trwania Turnieju stacjonować będą 2 mobilne pojazdy z posiłkami płatnymi dla
wszystkich
- Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie, rozstrzyga przewodniczący Jury wraz z
organizatorem

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej
turnieju raz publikowania ich w mediach, materiałach promocyjnych, dokumentalnych,
publikacjach
- Każdy uczestnik turnieju musi posiadać dokument potwierdzający wiek, w przypadku braku
dokument grozi dyskwalifikacja
- Organizator może zamknąć listę zgłoszeń przed wyznaczonym dniem, w przypadku zbyt
dużej ilości zgłoszeń

Bilety dla wszystkich osób nie startujących w Turnieju
Sobota
- bilety dorośli 25 zł , dzieci 10 zł,
- bilety VIP - 1 miejsce siedzące przy scenie - 40 zł
Niedziela
- bilety dorośli 25 zł , dzieci 10 zł,
- bilety VIP - 1 miejsce siedzące przy scenie - 40 zł
Ceny mogą ulec zmianie !

Program ramowy turnieju:
Sobota – 11.03.2017r.
7.00 - otwarcie hali
8.00 - 9.00 - rejestracja
9.00 – 10.00 - próba parkietu
10.00 - oficjalne otwarcie turnieju
14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
15.20 - dalsza część turnieju
20.30 - zakończenie turnieju
Niedziela – 12.03.2017r.
10.00 - otwarcie hali
12.00 - rozpoczęcie turnieju
12.10 -15.00 - finały
15.30 - wręczanie nagród
16.00 - oficjalne zamknięcie 2 dnia turnieju

Odpowiedzi na wszelkie pytania udziela organizator Turnieju.

Zapraszamy do Gniezna
Organizator
Tomasz Kiszka i Grupa Flash Boys

