Regulamin
Regulamin zawodów :
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez Eventim lub/i w Recepcji klubu KS 3arte Arena
Gliwice- zwanym dalej Organizatorem
2. Zawody rozgrywane są pod pod patronatem Federacji Tańca Sportowego, aby wziąć udział
należy posiadać aktualną licencję startową na rok 2021 w FTS (opłata nie jest doliczana do
ceny biletu przy zakupie przez Eventim)
3. Formularz licencji oraz deklarację członków klubu 3 arte Arena Gliwice można pobrać na stronie
3arte.pl/zawody-sportowe (zawody Rock & RolLove). Oba wypełnione dokumenty są niezbędne do
udziału w zawodach.
4. Wypełniony formularz przystąpienia do FTS należy oddać w dniu zawodów i uiścić opłatę
10,00 zł za licencję. Jest to warunek konieczny udziału w zawodach.
5. W przypadku zgłoszenia się małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do
połączenia kategorii.
6. W przypadku rezygnacji z udziału już zgłoszonego uczestnika, bądź nieobecności na
turnieju organizator nie zwraca kosztów zakupu biletów.
7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na turniej, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników
turnieju.
9. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora.
10. Za wszelkie szkody wyrządzone w Klubie Sportowym 3arte Arena Gliwice podczas turnieju
odpowiedzialność ponosi sprawca.
11. Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczny jest z wyrażeniem bezterminowo
nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wszystkich prezentacji
oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach.
12. Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do
bezwzględnego stosowania jego postanowień.
13. Rywalizacja składa się z Rundy ciągłej trwającej 3h na zasadzie maratonu
14.Limit uczestników wynosi 150 osób
15. Zawody rozgrywane są bez publiczności
16.Organizatorem zawodów jest Klub sportowy 3arte Arena Gliwice www.3arte.pl

17. Rywalizację będzie oceniać 3 osobowe jury .
18. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
19. W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy
akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.
20. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie
ich do celów marketingowych przez organizatora.
21. Uczestnicy na miejscu będą zobligowani do wypełnienia oświadczeń covidowych
potwierdzających ich stan zdrowia.
22. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

