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Organizatorem turnieju Tancbuda Challenge 2021 w Zielonej Górze 
jest Stowarzyszenie Spokotaniec
Zawody odbywać będą się w innowacyjnej hybrydowej formule.
Kwalifikacje do Gali Finałowej odbędą się online. UWAGA!!! Termin kwalifikacji  01-16.05.2021.

Do zrobienia masz trzy kroki:

Rejestracja na
www.tancbuda.pl

1
Zamieszczenie filmu
z Twoim aktualnym

freestyle / Crew Showcase

2
Opłacenie
zgłoszenia

3

UWAGA!!!
Nagranie musi być aktualne,
- dla kategorii 1 vs 1 wykonane po 01.05.2021, nigdy wcześniej niepublikowane, 
- Crew Showcase - nagranie z aktualną choreografią - przygotowaną w sezonie 2020/21

REGULAMIN
Tancbuda Challenge 2021

Gala Finałowa 29-30.05.2021 (Tancbuda ul. Okulickiego 41, Zielona Góra).
Do gali finałowej zostanie zakwalifikowanych 16 najwyżej ocenionych przez JURY tancerzy/tancerek oraz 4 ekipy 
w każdej z kategorii
Finały odbędą się w formie klasycznych walk 1 vs 1 i Crew Showcase, będą transmitowane w naszych social 
mediach - YouTube oraz Fanpage Tancbuda Challenge 

Podczas zawodów uczestnicy mogą wziąć udział w następujących kategoriach:

Hip Hop 1vs1
do 10 lat/ 11 -13 lat/ 14 -17lat/ PRO 18+

2020

Video musi być nakręcone w poziomie, niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Najlepiej w pliku MP4, 
solo - 45” - nie większym niż 150MB
Crew showcase - 2’30” nie większym niż 300MB
W naszych social mediach gwarantujemy publikację filmów osób i grup zakwalifikowanych do gali finałowej.

Breaking 1vs1
do 8 lat, 9-11,12-15, PRO16+ B-boyz, PRO16+ B-girlz

House - open

Crew Showcase
Do 11 lat, 12-16 lat, 17+ oraz 30+

* Kategoria solo - decyduje rok urodzenia osoby startującej,
* Crew Showcase decyduje średni rok urodzenia tancerzy,
* Przykładowe obliczenie : 3 os. 10 lat + 5 os. 11 lat + 6 os 12 lat.
  obliczamy:  (3x10) + (5x11)+ (6x12) = 30+55+72 = 157 : 14(ilość osób) wynik 11,22 poniżej 11,5 - kategoria do 11 lat



2020

UWAGA!!!
Przez zgłoszenie rozumiemy: zgłoszenie poprzez formularz na stronie www.tancbuda.pl , zamieszczenie filmu oraz
wniesienie opłaty startowej!!! 

Organizator ma prawo zmienić harmonogram trwania wydarzenia, aczkolwiek dołoży wszelkich starań, aby ramy
czasowe nie zostały zmienione. Organizator zapewnia opiekę medyczną na miejscu wydarzenia. Biorąc udział 
w Tancbuda Challenge: 
1) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju Tancbuda Challenge i akceptuje jego postanowienia. 
2) Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach foto i video z Tancbuda Challenge na wszelkich 
polach eksploatacji w szczególności fanpage, instagram oraz YouTube Tancbuda Challenge, instytucji 
wspierających oraz sponsorów imprezy i mediach relacjonujących wydarzenie. Organizator życzy Wam dobrej 
zabawy i jeśli doczytaliście ten regulamin do końca to jesteśmy pewni że widzimy się na Tancbuda Challenge . 

Administratorem danych jest:
Stowarzyszenie Spokotaniec
ul. Dr Pienięznego 27B/3, 65-054 Zielona Góra
NIP 973 06 54 730
REGON 971208510
KRS 0000159532

Imprezę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra 

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub odwołania kategorii 
w przypadku małej liczby zgłoszeń.

Stowarzyszenie Spokotaniec
ul Dr Pienięznego 27B/3, 65-054 Zielona Góra
PKO BP I oddz. Zielona Góra
79 1020 5402 0000 0002 0121 9286 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wydarzeniu odbywać się będą wyłacznie 
przez stronę www.tancbuda.pl. Opłata startowa dla uczestnika zawodów 
wynosi 30 zł za każdą kategorię.

*Opłatę akredytacyjną można uiścić przelewem na konto stowarzyszenia, 
lub z wykorzystaniem formularza Przelewy24.pl 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi

Ewentualne reklamacje można przesyłać drogą elektroniczną na adres 
tancbudachallenge@gmail.com
Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu złożenia.


