
REGULAMIN MARATONU TAŃCA 

„DANCE & DANCE” 

 

Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów,  

tel: (86) 271 27 99, www.mokzambrow.pl,   mokzambrow@interia.pl 

 

Cel imprezy: 

- popularyzacja tańca, jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu 

- integracja środowiska tanecznego i sportowego 

- wyłonienie zwycięzców oraz najlepszych tancerzy, 

 

Termin/ Miejsce: 

26.09.2015r. godzina 15:00 - 20:00 

Parking przez Gimnazjum Miejski Nr 1 w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 6 

 

Uczestnicy: 

- w Maratonie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy mają ukończone 14 lat (w przypadku 

osób niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna na druku organizatora ) 

- ilość par jest ograniczona - maksymalnie 50 par 

- maraton odbywa się przy minimalnej ilości 10 par 

Uwaga! 

W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 10 par), organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania imprezy. 

 

Zasady uczestnictwa: 

- w zawodach biorą udział pary mieszane, które wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na 

stronie www.mokzambrow.pl i wyślą ją na adres email: mok.zambrow@interia.pl lub 

dostarczą osobiście na adres organizatora (liczy się data i kolejność zgłoszeń). 

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015r. 

godzina:12:00. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres: mok.zambrow@interia.pl 

lub pod numerem telefonu (86) 271 27 99 

 

Opłaty wpisowe: 

10,00 zł/para (koszty organizacyjne) 

Opłatę należy wnieść w dniu maratonu w kasie kina od godziny:13:00 

 

Wymagania: 

- podpisanie przez zawodników oświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału 

w rywalizacji tanecznej 

- znajomość regulaminu Maratonu Tańca 

 

Zasady maratonu/Kryteria oceny: 

-nad prawidłowym przebiegiem maratonu czuwać będzie komisja sędziowska powołana przez 

organizatora 

- uczestnicy zobowiązani są do tańca tylko w parach mieszanych (K+M) z zachowaniem: 

a) dynamiki, ekspresji, rytmiki i tempa, 

b) płynności wykonywania elementów, 

c) rozpoczynania i kończenia ruchu z muzyką. 



(dopuszcza się max 20% tańca bez trzymania partnera) 

- (styl tańca i choreografia nie będą miały wpływu na wynik konkursu. Oceniane będą jedynie 

w wymiarze estetyki) 

- wygrywa para, która ostatnia zostanie na parkiecie tańcząc lub w przypadku większej ilości 

par komisja sędziowska wyłoni zwycięską parę,  

 

Ostrzeżenia i dyskwalifikacja: 

- brak dynamiki, ekspresji, rytmiki i tempa w tańcu 

- ponad 20% tańca bez trzymania w parze 

- spóźnienie na parkiet po przerwie regeneracyjnej ponad 1 min. 

- działanie na szkodę innych par (popychanie, utrudnianie tańca, uwagi) 

- brak sił któregokolwiek z partnerów w parze (decyduje komisja) 

- rezygnacja jednego z partnerów w parze 

- stwierdzenie bycia któregokolwiek z partnerów pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających ( zakazane jest spożywanie przez uczestników maratonu alkoholu, środków 

odurzających itp.) 

- trzy ostrzeżenia komisji konkursowej powodują wyeliminowanie pary z możliwości 

dalszego uczestnictwa w Maratonie Tańca 

 

Przerwy: 

- przerwy regeneracyjne sygnalizowane będą specjalnym sygnałem dźwiękowym 

- przerwy służą do: uzupełnienia płynów, skorzystania w WC, zmiany obuwia i ubrania (z 

zachowaniem numerów startowych), zgłoszenia rezygnacji itp. 

 

Organizator zapewnia: 

- opiekę medyczną 

- wodę mineralną, kawa, herbata, 

- 1 posiłek regeneracyjny (batony) 

- nagrody 

- muzyka przygotowana przez organizatora – DJ CZAREK 

 

Nagrody: 

- na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: 

Miejsce I – nagroda rzeczowa + puchar 

Miejsca II – nagroda rzeczowa + puchar 

Miejsce III – nagroda rzeczowa + puchar 

Pary biorące udział w maratonie otrzymają również nagrody w formie upominków. 

 

Uwagi końcowe: 

- pary przyjeżdżają na koszt własny 

- dla zawodników wyznaczony jest sektor do przerw regeneracyjnych 

- w przypadku dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń 

- zakaz wnoszenia jedzenia (możliwość uzupełniania płynów w trakcie tańca) 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie 

 

Uwaga: 

W sprawach organizacyjnych uczestnicy maratonu muszą bezwzględnie podporządkować się 

zarządzeniom kierownika organizacyjnego Maratonu Tańca. 

 

  



 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

 

zawodnika biorącego udział w imprezie 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej: 

..........................................................................................ur. ...................................................... 
(imię i nazwisko podopiecznego) (data urodzenia podopiecznego) 

Nr Pesel....................................................................................................................................... 

w imprezie sportowo-rekreacyjnej pt.: MARATON TAŃCA, organizowanej przez Miejski 

Ośrodek Kultury w Zambrowie 

 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin, forma i warunki organizacyjne, terminy i ewentualne 

koszty. Jednocześnie potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w 

w/w imprezie sportowej. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych 

zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją MARATONU TAŃCA nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, lub w trakcie realizacji imprezy. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie 

działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

 

 

 

…..............................     ........................................................................ 
(miejscowość, data)       ( czytelny podpis rodzica/opiekuna, Nr telefonu 

  



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

MARATONU TAŃCA 

„DANCE & DANCE” 

26.09.2015r. 
 

 

L.p. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Nr tel, e-mail UWAGI 

     

     

 

 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin, forma i warunki organizacyjne, terminy i ewentualne 

koszty. Jednocześnie potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w 

imprezie sportowej. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu. 

 
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby 

związane z przeprowadzeniem i organizacją MARATONU TAŃCA nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, lub w trakcie realizacji imprezy. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie 

działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej 

deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 

zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 

 

 

 

…..............................     ........................................................................ 
(miejscowość, data)       ( czytelny podpis uczestników ) 

 


