POLE DANCE SHOW 2018 REGULAMIN
1. Organizatorem POLE DANCE SHOW 2018 (zwane dalej zawodami) są Targi Kielce we
współpracy ze szkołą tańca MY WAY POLE DANCE STUDIO.
2. Zawody odbywać się od 21 do 22 kwietnia 2018 r. na terenie Centrum Kongresowego Targów
Kielce, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.
21 kwietnia (sobota) – POLE DANCE SHOW (dzieci, juniorzy, kobiety amatorki, kobiety semi-pro,
kobiety profesjonalistki)
22 kwietnia (niedziela) – POLE DANCE SHOW (kobiety 35+, duety, mężczyźni, exotic amatorzy,
exotic profesjonaliści)
3. Misja
Misją zawodów jest pokazanie unikalnego show na scenie przy użyciu drążków pionowych. Liczy
się kreatywność oraz artystyczna strona spektaklu/show.
4. Zawody odbędą się w następujących kategoriach:


















KOBIETY SOLO profesjonalistki
 Kategoria przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które zawodowo zajmują
się tańcem na rurze (minimum 2 lata pracują jako instruktorki);
 trenują pole dance dłużej niż 5 lat;
 uczestniczyły/zajęły miejsce na podium w innych narodowych lub
międzynarodowych zawodach pole dance w kategorii profesjonalistki/elite/star.
KOBIETY SOLO semi-pro
 Kategoria przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które zawodowo zajmują
się tańcem na rurze, nie dłużej niż 2 lata;
 trenują pole dance 2-5 lat;
 uczestniczyły w zawodach pole dance w kat. semi-pro, ale nie stanęły na podium;
zajęły 1-3 miejsce w kategorii amator.
KOBIETY SOLO amatorki
 Kategoria przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które nie są instruktorami
pole dance;
 nigdy nie zajęły miejsca na podium w zawodach pole dance w kategorii amator,
semi-pro, pro;
 trenują pole dance krócej niż dwa lata;
 zabronione w tej kategorii handspring deadlifts, salta, muscle up.
MĘŻCZYŹNI SOLO. Kategoria przeznaczona dla mężczyzn powyżej 18 roku życia;
DUETY. Kategoria przeznaczona dla duetów i grup;
JUNIORZY. Kategoria przeznaczona dla młodzieży między 12 a 17 rokiem życia
DZIECI. Kategoria przeznaczona dla dzieci między 8 a 12 rokiem życia.





EXOTIC AMATORZY Kategoria przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia, które
nigdy nie brały udziału w żadnych zawodach w kategorii exotic. Odbywa się w butach
typu „szklanki”
EXOTIC PROFESJONALIŚCI Kategoria przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia,
które brały udział w zawodach w kategorii exotic. Odbywa się w butach typu „szklanki”
KOBIETY 35+ Kategoria przeznaczona dla kobiet, które w dniu zawodów mają
ukończone 35 lat


5. Zgłoszenia
Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić zgłoszenie znajdujące się tu:
http://mywaypds.pl/application-zgloszenie/ .Filmik zgłoszeniowy nie może składać się ze
sklejonych urywków. Czas trwania filmiku nie może przekraczać 2:30 min.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31.12.2017 r. Do finału zostanie zakwalifikowanych od 5-ciu do
10-ciu osób z każdej kategorii. Finaliści zostaną wybrani przez komisję konkursową (jury)
składającą się z 3 osób i ogłoszeni najpóźniej do 15.01.2018 r.
Opłaty dla zawodników:
50 PLN (10 EUR) – każda osoba wysyłająca zgłoszenie (dla kategorii indywidualnych). Nie
dokonanie opłaty jest równoznaczne z nie braniem kandydata pod uwagę
80 PLN (20 EUR) – każdy duet wysyłający zgłoszenie
100 PLN (25 EUR) – każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do finału (opłata zawiera
wejściówkę na 2 dni targów FIT WEEKEND). Opłata do 7 dni po ogłoszeniu finalistów.
150 PLN (35 EUR) – każdy duet, który zostanie zakwalifikowany do finału (opłata zawiera
wejściówkę na 2 dni targów FIT WEEKEND). Opłata do 7 dni po ogłoszeniu finalistów.

Opłata jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach opłata nie
jest zwracana a zawodnik nie otrzymuje wejściówki. Zawodnik, który zrezygnuje z udziału
później niż na 3 tyg. przed zawodami nie może brać udziału w kolejnej edycji zawodów. Za
wyjątkiem uczestnika, który okaże zaświadczenie lekarskie uniemożliwiające start.
Opcje płatności:
Konto PayPal: poledanceshowkielce@gmail.com
lub przelew bankowy
Płatności dokonujemy na konto:
MY WAY POLE DANCE STUDIO MARTA JANDA
74 1140 2004 0000 3902 7619 6196
wpisując w tytule: Imię i nazwisko, kategoria

6. Nagrody
Pierwsze trzy miejsca każdej kategorii otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów.
7. Scena oraz drążki
Na scenie będą znajdowały się 2 rury (statyczna i obrotowa) o średnicy 42mm- 45mm oddalone
od siebie o 3m o wysokości 4m. Z perspektywy zawodnika po lewej stronie znajdować się
będzie rura obrotowa. W przypadku duetów istnieje możliwość wyboru dwóch rur statycznych
lub obrotowych.
8. Zawodnicy
Zawodnik musi w dniu zawodów mieć ukończone 18 lat (nie dotyczy kategorii Juniorzy i Dzieci),
posiadać ubezpieczenie NNW, zapoznać się z regulaminem zawodów oraz posiadać ważny
dokument potwierdzający tożsamość. Zabrania się w dniu zawodów spożywania alkoholu,
używek, narkotyków oraz substancji odurzających.
9. Punktacja
Kategoria EXOTIC
Max
Combinations and tricks performed on a pole

10

Floor work without using pole

10

Floor work with the use of a pole

10

Originality (choreography, costume, make-up)

10

Interpretation of music

10

Dynamism, body line

10

TOTAL

60
Penalties

Max

Falls

-5

Slipping off

-5

Costume problems

-5

Wiping hands

-5

TOTAL

-20

Points

Points

Kategoria DUETY
Artistic side of the performance

Max

Originality of the choreography

10

Artistic expression

15

Music interpretation

10

Floor work

5

Costume, hair and make-up

10

TOTAL

50

Technical side of the performance

Max

Fineness of getting into and off a position

10

Dynamism and strength

10

Difficulty level of the choreography

10

Body lines

10

Consistency of the performed elements with music

10

Synchronization

10

TOTAL

60
Penalties

Max

Falls

-5

Slipping off

-5

Costume problems

-5

Wiping hands

-5

TOTAL

-20

Points

Points

Points

Pozostałe kategorie
Artistic side of the performance

Max

Originality of the choreography

10

Artistic expression

15

Music interpretation

10

Floor work

5

Costume, hair and make-up

10

Points

TOTAL

50
Technical side of the performance

Max

Fineness of getting into and off a position

10

Dynamism and strength

10

Difficulty level of the choreography

10

Body lines

10

Consistency of the performed elements with music

10

TOTAL

50
Penalties

Max

Falls

-5

Slipping off

-5

Costume problems

-5

Wiping hands

-5

TOTAL

-20

Points

Points

10. Muzyka
Długość prezentacji zawodnika nie może przekraczać 3 min 30 sek. (wystąpienia solowe) oraz 4
min. w przypadku duetów. Muzyka o wulgarnym języku, treściach nieetycznych, rasistowskich
itp. jest niedozwolona. Ta sama muzyka nie może zostać użyta przez kilku zawodników.
Wybrana muzyka przysługuje temu zawodnikowi który jako pierwszy przysłał e-mail z autorem i
tytułem utworu. Muzyka powinna być wysłana w pliku mp3 na nasz adres e-mail najpóźniej do
07.04.2018r.
11. Strój
Kostium jest sprawą indywidualną zawodnika. Niedozwolone jest jednak wystąpienie topless, w
bieliźnie erotycznej, w stroju odkrywającym intymne części ciała. Dozwolone obuwie: baletki,
obuwie gimnastyczne, buty taneczne oraz wysokie obcasy. Obuwie nie może zagrażać
publiczności/jury/innym zawodnikom. Dozwolone akcesoria: rękawiczki, ochraniacze na kolana,
kostki. Wszelkie akcesoria wykorzystywane w choreografii winny być uprzednio zgłoszone a ich
montaż/demontaż nie powinien trwać dłużej niż 3 min. Tatuaże i makijaż są dozwolone, ale nie
mogą brudzić sceny, rur oraz innych uczestników. Wszelkie akcesoria nie powinny utrudniać
występu. Używanie magnezji, dry hands, mighty grip itp. jest dozwolone tylko na ciało
zawodnika. Balsamy, olejki do ciała są zabronione.

12. Dyskwalifikacja
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za niestosowanie się do regulaminu lub zaleceń
organizatora.
13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Dokonanie zgłoszenia i udział w Pole Dance Show 2018 równoznaczny jest z wyrażeniem na
zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję dowolnych mediach.
14. Udział w Pole Dance Show 2018 równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na poledanceshowkielce@gmail.com .

