
 
 
 

 
 

 

 
REGULAMIN Carry on Tradition - The Series of Bboys' & Bgirls' Real Stories   

2018 
 

1. Wydarzenie „Carry on Tradition - The Series of Bboys' & Bgirls' Real Stories”  składa się z 
warsztatów i tzw. „jamu” o nazwie „Carry On Tradition”, podczas którego tancerze breakdance 
mogą wymienić się doświadczeniem trenując na parkiecie w kołach. Wydarzenie obywa się w 
Wymiennikowni – Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych i Designu (ul. Kartuska 20B, 
81-002, Gdynia). Warsztaty przeznaczone są dla osób doświadczonych w tańcu beakdance, które 
łączy wspólna pasja jaką jest taniec. „Jam” to wydarzenie przeznaczone dla wszystkich, 
niezależnie od poziomu zaawansowania tancerza. Organizatorem jest  Laboratorium Innowacji 
Społecznych z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98. Pomysłodawcą i koordynatorem 
wydarzenia jest uczestnik Wymiennikowni – Piotr „Beeski” Kania. 

2. Wydarzenie “Carry on Tradition - The Series of Bboys' & Bgirls' Real Stories”  odbywa się dnia 
15.12.2018 (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00 w Wymiennikowni i składa się z dwóch części - 
warsztatów (10:00-15:00) i jam’u (17:00-20:00). 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
4. Warsztaty i zawody organizowane są dla osób w wieku 15-35 lat. 
5. Na uczestnictwo w warsztatach i zawodach obowiązują zapisy drogą e-mailową na adres 

wymiennikownia@lis.gdynia.pl. Jeden e-mail upoważnia jedną osobę do zgłoszenia. Nie ma 
możliwości zgłoszeń grupowych. W tytule e-maila prosimy o wpisanie "The Series of Bboys' & 
Bgirls' Real Stories' - warsztaty" lub "Carry on Tradition - jam", a w wiadomości e-mail o podanie 
imienia i nazwiska oraz wieku. Liczba miejsc na warsztaty i jam jest ograniczona. 

6. Zapisy drogą e-mailową rozpoczynają się 23.11.2018 i potrwają do 8.12.2018. Weryfikacji 
zgłoszeń dokona organizator, informując osoby zainteresowane drogą elektroniczną do dnia 
10.12.2018 o możliwości uczestnictwa lub braku miejsc w warsztatach i jam'ie. 

7. Każdy uczestnik “Carry on Tradition - The Series of Bboys' & Bgirls' Real Stories” jest zobowiązany 
do przestrzegania regulaminu wewnętrznego Wymiennikowni oraz zasad właściwego 
zachowania, a w szczególności: 
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wydarzenia; 
• dbania o porządek, higienę i kulturę osobistą; 
• dbania o powierzony sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem; 
• stosowania się do poleceń organizatorów. 

8. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez uczestników, organizator zastrzega sobie 
prawo do usunięcia uczestnika z wydarzenia. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione, pozostawione lub 
skradzione uczestnikom. 

10. Na terenie Wymiennikowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów 
tytoniowych i e-papierosów. 

11. Organizator nie zapewnia posiłków. 
12. Organizator nie zapewnia noclegu, ani nie pokrywa jego kosztów. 
13. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia bez podawania przyczyn. 
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
16. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Zapisy na warsztaty i jam 

oznaczają, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w „Carry on Tradition - The Series of Bboys' & Bgirls' Real Stories 2018”. 
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