
Regulamin zawodów Akrobreak Masters  

organizowanych w Wodzisławskim Centrum Kultury – 27 listopada 2022 r. 

 

1. Każdy uczestnik, opiekun niepełnoletniego uczestnika oraz trenerzy zgłaszający uczestników 
wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i bezwzględnego 
jego przestrzegania. 

2. W wydarzeniu organizowanym przez Akrobreak przy współorganizacji WCK mogą brać 
udział jedynie osoby zdrowe, nieposiadające infekcji i objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

3. Rejestracji uczestników po przybyciu na teren wydarzenia dokonuje tylko i wyłącznie 
oficjalny przedstawiciel / trener, który ma obowiązek złożyć komplet dokumentów swojej 
grupy (karta zgłoszenia, lista uczestników) oraz zaświadczyć czytelnym podpisem zapoznanie 
wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu z niniejszą procedurą.  

4. Zawodnicy są lokowani do garderób przez opiekuna grupy wyznaczonego przez Organizatora. 

5. Zawodnik po zakończeniu rejestracji otrzymuje numer startowy, który prezentować będzie 
sędziom podczas wykonywania układu.  

6. Wstęp na teren obiektu będą mieli 

 akredytowani uczestnicy, instruktorzy na podstawie opaski/identyfikatora, które otrzymuje 
WYŁĄCZNIE TRENER (przedstawiciel placówki zgłaszającej) podczas rejestracji 
uczestników. Ilość wejściówek jest uzależniona od ilości zgłoszonych uczestników z danej 
placówki wg reguły: 1 wejściówka dla zawodnika. Placówka, która zgłosiła 35 tancerzy 
otrzyma 35 wejściówek dla zawodników 

 widzowie z zakupionym biletem w kasie WCK lub za pośrednictwem sprzedaży online  

7. W wyznaczonych garderobach mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby przydzielonej do 
niej.  

8. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w garderobie. 

9. Wydarzenie jest podzielone na części, których orientacyjny czas rozpoczęcia będzie podany w 
programie. Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii mogą ulec przesunięciu - 
uczestnicy muszą być gotowi do swojej prezentacji co najmniej 30 minut przed czasem.   

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby startujących zawodników. 
Decyduje kolejność zgłoszeń 

11. W czasie imprezy zapewniona jest opieka medyczna obecna na sali, gdzie odbywać się będą 
zawody. 

12. Zawodnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej / klub 
zgłaszającego 



13. Dokonanie zgłoszenia i udział w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem na zawsze i 
bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich 
prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach w celach 
promocyjnych przez organizatorów. 

14. Uczestnicy wydarzenia wchodzą na scenę schodami od strony sali widowiskowej. 
Jednocześnie na sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy danej kategorii tanecznej i 
wiekowej oraz osoby przygotowujące się do prezentacji w następnej kategorii. Organizatorzy 
będą czuwać nad tym, by w obrębie sali widowiskowej przebywała dozwolona ilość osób, 
dlatego zobowiązuje się uczestników do bezwzględnego podporządkowania się ich 
poleceniom. 

15. Po zakończonej prezentacji uczestnicy schodzą w kulisy i opuszczają scenę wyjściem dla 
artystów.  

16. Ogłoszenie wyników będzie się odbywać po zakończeniu każdej kategorii wiekowej na scenie 
Wodzisławskiego Centrum Kultury.  

17. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 
 

BIURO ORGANIZACYJNE: 

Marcin Kost – koordynator, tel. 513511618, e-mail: akrobreak@gmail.com 

 


