
 
 
Regulamin zawodów do imprezy WARSAW CHALLENGE 2018 - „Otwarte Mistrzostwa 

Warszawy w Breakdance”   
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zawodów WARSAW CHALLENGE 2018 – Otwartych Mistrzostw 
Warszawy w Breakdance (dalej jako „zawody”) jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. 
Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Producentem wykonawczym zawodów jest Stołeczna Estrada z siedzibą w Warszawie, 
ul. Marszałkowska 77/79, zwana dalej „Producentem wykonawczym”.  

3. Zawody odbędą się w dniach 1 – 2 września 2018 roku w godzinach 12.00 - 22.00 na 
terenie Fortu Bema w Warszawie. 

4. Zawody będą poprzedzone eliminacjami (dalej jako „eliminacje”), które odbędą się w dniu 
1 września na terenie Fortu Bema w Warszawie. 

§ 2. 
Organizacja i przebieg eliminacji oraz zawodów 

1. W eliminacjach i zawodach mogą wziąć udział wszystkie grupy amatorskie, a także 
członkowie klubów i stowarzyszeń. Zespoły uczestniczące w eliminacjach i zawodach 
powinny składać się z 6 osób. Z przyczyn losowych (kontuzje, itp.) zespół może 
uczestniczyć w eliminacjach i zawodach w minimalnym składzie 5 osób.  Każdy uczestnik 
może występować tylko w jednym zespole. 

2. Osoby, które nie ukończyły 18 lat w celu uczestnictwa w eliminacjach oraz zawodach są 
zobowiązane złożyć Producentowi wykonawczemu oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych o zgodzie na udział w zawodach. 

3. Członkowie zespołów są zobowiązani do złożenia Producentowi wykonawczemu 
następujących dokumentów: 
a) oświadczenie o danych osobowych, 
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wskazane w niniejszym ustępie dokumenty 
podpisuje rodzic/opiekun prawny.  
4. Kartę Zgłoszeniową można pobrać od 13 sierpnia 2018 do 28 września 2018, pod 

adresem internetowym: warsawchallenge@um.warszawa.pl 
5. Producent wykonawczy przyjmuje zgłoszenia wyłącznie na Kartach Zgłoszeniowych, o 

których mowa powyżej. Zgłoszenia na innych drukach oraz karty zgłoszeniowe 
wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane. 

6. Zeskanowaną, wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową przez przedstawiciela 
zespołu w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r. do 
godz. 23.59 na następujący adres poczty elektronicznej: 
warsawchallenge@um.warszawa.pl Zgłoszenia przesłane w inny sposób i po terminie 
wskazanym w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane.  



 
7. Organizator  przewiduje udział w zawodach maksymalnie 16 zespołów, które zostaną 

wyłonione w eliminacjach. O zasadach przebiegu eliminacji decyduje Organizator. Z 
przebiegu eliminacji Producent wykonawczy sporządza protokół. 

8. Organizator nominuje również 7 zespołów bezpośrednio do zawodów, bez eliminacji, 
które wystąpią w dniu 2 września 2018 r. – niedziela. 

9. Zespoły zakwalifikowane do eliminacji zostaną powiadomione przez Producenta 
wykonawczego pocztą elektroniczną do dnia 29 sierpnia 2018 r. do godz. 16.00. 

10. Wszystkie zespoły zakwalifikowane do udziału w eliminacjach muszą zgłosić się do 
recepcji zawodów, znajdującej się na terenie zawodów w Forcie Bema, w dniu 1 
września 2018 r. w godz. 9.00 - 11.30, natomiast wszystkie zespoły zakwalifikowane do 
turnieju głównego zawodów muszą zgłosić się do recepcji zawodów Fort Bema w dniu 2 
września 2018 r. w godz. 12.00 - 13.30.  

11. Wszystkie zespoły muszą być do dyspozycji Producenta wykonawczego, w miejscu 
rozgrywania zawodów, w godzinach ich trwania, zgodnie ze szczegółowym programem 
zawodów, który zostanie wręczony zespołom podczas rejestracji w recepcji zawodów w 
dniach 1 – 2 września 2018 r.  

12. Zawody oceniać będzie jury składające się z 5 sędziów wybranych spośród wybitnych 
tancerzy breakdance. Decyzje sędziów są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. 

13. Z przebiegu zawodów Producent wykonawczy sporządza protokół. 
14. Porządek prac jury zawodów oraz rodzaj nagrody określa uchwała nr LXXX/2049/2014 

Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia oraz 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy w 
zawodach WARSAW CHALLENGE – Otwartych Mistrzostwach Warszawy w 
Breakdance, zmieniona uchwałą nr XXV/642/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 
marca 2016 r., której tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

15. Nagroda główna m.st. Warszawy dla zwycięskiego zespołu wynosi 15 000 zł (brutto). 
Nagroda zostanie przekazana w ciągu 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez 
członków zwycięskiego zespołu. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Organizatora.   

16. Zawody w dniu 1 września 2018 r. będą rozgrywane w systemie pucharowym na 
zasadzie „bitew” (przegrany odpada, wygrany przechodzi dalej). Czas trwania każdej 
„bitwy” pucharowej wynosi 10 minut. Wygrywa zespół wskazany przez jury i przechodzi 
do kolejnego etapu. 

17. Podczas zawodów w dniu 2 września 2018 r. wszystkie zespoły podzielone zostaną na 
dwie grupy, każdy zespół będzie walczyć ze sobą nawzajem. Głos sędziego z jury 
oznacza jeden punkt. Do półfinałów przejdą dwa zespoły z każdej grupy które uzyskają 
najwięcej punktów. W przypadku identycznego bilansu punktów o wyjściu z grupy 
decydować będzie rezultat bezpośredniego pojedynku. W pierwszej rundzie walki trwać 
będą 8 minut, w półfinałach 10 minut, natomiast w walce o pierwsze miejsce czas trwania 
walki wynosi 15 minut. 

18. Uczestnikom biorącym udział w zawodach Organizator zapewnia napoje w dniach 1 – 2 
września 2018 r. 



 
19. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia zawodów po 

wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i zespołami uczestniczącymi w zawodach. 

§ 3. 
Postanowienia końcowe 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 lub 6, stanowi poświadczenie, że 
uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu (wraz z załącznikiem) i akceptuje 
zasady opisane w tych dokumentach, w szczególności zasady przetwarzania danych 
osobowych uczestników oraz Regulamin zgłoszeń do zawodów. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora tylko zgodnie z 
potrzebami organizacji eliminacji i zawodów. 

3. Organizator zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., dalej 
RODO).  

4. Administratorem danych osobowych jest Prezydent miasta stołecznego Warszawa z 
siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5. Pomiędzy Administratorem danych osobowych, 
a Producentem wykonawczym zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

5. Uczestnicy biorą udział w eliminacjach oraz zawodach na własną odpowiedzialność i nie 
mogą kierować do Organizatora, ani do Producenta wykonawczego roszczeń o 
odszkodowanie za ewentualne kontuzje lub inny uszczerbek na zdrowiu powstały w 
trakcie eliminacji lub zawodów, w szczególności spowodowany wykonywaniem ewolucji 
tanecznych. 

6. Organizator, ani Producent wykonawczy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania 
podatkowe ciążące na zwycięzcach zawodów w związku z przyznaną nagrodą. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: 
działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internetu i obsługi konta 
poczty elektronicznej. 

8. Organizator informuje, że eliminacje oraz zawody będą rejestrowane fotograficznie lub w 
systemie DVD, a powstały w ten sposób materiał będzie wykorzystany do działań 
informacyjno-promocyjnych Organizatora. Każdy uczestnik jest zobowiązany złożyć 
Organizatorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

9. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania eliminacji 
lub zawodów bez podania przyczyny. W przypadku odwołania eliminacji lub zawodów 
Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa zespołom lub uczestnikom. 

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych uczestników eliminacji lub zawodów. Zmieniony regulamin 
będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie  www.warsawchallenge.pl.  


