
   

Gdynia Breaks 2019 
 

Regulamin 

1. Organizator:  
Zawody Gdynia Breaks 2019 organizowane są przez Laboratorium Innowacji 
Społecznych – Jednostka Budżetowa zwane dalej Organizatorem z siedzibą przy ul. 
Żeromskiego 31 w Gdyni. Wydarzenie finansowane jest z budżetu miasta Gdyni. 
 

2. Cel wydarzenia 
Celem Gdynia Breaks 2019 jest wspieranie młodych ludzi w realizacji pasji, 
promowanie subkultury Hip-Hop i stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji 
tanecznej oraz wymiany doświadczeń. 
 

3. Kategorie startowe: 
Gdynia Breaks 2019 składa się z 2 kategorii konkursowych: 

a) „Młodzi Gniewni” dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat 
b) „1 vs.1” od 16 roku życia. 

 

4. Data, miejsce i czas trwania:  
Zawody Gdynia Breaks 2019 odbędą się: 

a) „Młodzi Gniewni”  
miejsce: Teatr Gdynia Główna 
termin: 27 kwietnia 2019 roku 
czas trwania: godziny od 12:00 do 14:30 
 

b) „1 vs 1” 
miejsce: Teatr Gdynia Główna,  
termin: 27 kwietnia 2019 roku 
czas trwania: godziny od 15:00 do 20:00. 
 

5. Warunki uczestnictwa w Gdynia Breaks 2019 

5.1 Warunkiem udziału jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Formularz 
zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie www.wymiennikownia.org lub w miejscu 
i dniu zawodów. 

5.2 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 
wymiennikownia@gdynia.pl w terminie od 03.04.2019 (godzina 00:01) do dnia 
20.04.2019 (godzina 23:59) 

5.3 Ilość miejsc dla osób startujących w Gdynia Breaks 2019 jest ograniczona: 
kategoria „1 vs 1” – 50 osób startujących, kategoria „Młodzi Gniewni” – 30 osób.  

5.4 Wysłanie i podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści 
Regulaminu. 

5.5 Organizator potwierdzi zgłoszenie uczestnika po przesłaniu Organizatorowi w/w 
Formularza zgłoszeniowego. 

5.6 Zakwalifikowani tancerze zobowiązani są do ostatecznego potwierdzenia swojej 
obecności na liście uczestników u Organizatora,  
w dniu wydarzenia najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem eliminacji, w 
miejscu organizowania zawodów. Niepotwierdzenie obecności jest równoznaczne 
z rezygnacją udziału w zawodach.  

5.7 Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań wiekowych dla danej kategorii. 

5.8 W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni tancerze, niemający 
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu aktywności fizycznej. 

 
 

 

http://www.wymiennikownia.org/
http://www.wymiennikownia.org/


   

5.9 Przebieg zawodów: 

⎯ W kategorii „1 vs 1” i „Młodzi Gniewni” uczestnicy startują indywidualnie. 

⎯ W kategorii „Młodzi Gniewni” uczestnicy zaprezentują się poprzez 1 
wyjście taneczne w rundzie eliminacyjnej. W zależności od ilości 
uczestników, sędziowie wybiorą 8 lub 16 osób, które zmierzą się ze 
sobą w walkach w systemie pucharowym. Kolejność walk i dobranie ich 
uczestników odbędzie się poprzez losowanie. W każdej rundzie, z 
wyłączeniem finałowej, uczestnicy będą mieli po 1 wyjściu tanecznym. 
W rundzie finałowej uczestnicy będą mieli po 2 wyjścia taneczne. 

⎯ Gdy w kategorii „1 vs 1” zgłoszonych będzie 32 lub mniej uczestników, 
eliminacje nie odbędą się, a tancerze staną od razu do walk w systemie 
pucharowym. W innym przypadku eliminacje będą polegały na 
prezentacji umiejętności uczestników, spośród których sędziowie 
wybiorą 32 tancerzy. 

⎯ W kolejnych etapach tancerze zmierzą się w systemie pucharowym. Do 
ćwierćfinału wybranych zostanie tylko 8 uczestników z eliminacji. 

⎯ Pozostałych 8 uczestników zostało wybranych przez Organizatora na 
podstawie ich osiągnięć w zawodach ogólnopolskich i 
międzynarodowych. Uczestnicy wybrani przez Organizatora biorą udział 
w zawodach bezpośrednio od etapu ćwierćfinałowego, rywalizując z 
pozostałymi Uczestnikami.  

⎯ W ćwierćfinale Uczestnicy z eliminacji zmierzą się z Uczestnikami 
wybranymi przez Organizatora. Walki zostaną ogłoszone po publicznym 
losowaniu kolejności. 

⎯ Wybór najlepszych Uczestników będzie odbywał się w systemie 
pucharowym. Na każdym etapie do finału Uczestnicy będą mieli po 2 
wyjścia na zaprezentowanie swoich umiejętności. W finale Uczestnicy 
będą mieli po 3 wyjścia na zaprezentowanie swoich umiejętności. 

 

6. Obowiązujące zasady: 

6.1 Występy podczas zawodów przyjmą formę rywalizacji, a wszystkie walki podczas 
zawodów oceniać będzie jury złożone z sędziów wybranych przez Organizatora. 
Decyzje sędziów będą oparte na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. 

6.2 Rywalizacje przebiegać będą zgodnie z zasadami Fair Play oraz duchem kultury 
hip-hop i uczciwego współzawodnictwa. 
 

7. Nagrody: 

7.1 Sędziowie, poprzez system pucharowy wybiorą najlepszych tancerzy w 
kategoriach „Młodzi Gniewni” oraz „1 vs 1”. Najlepsi tancerze otrzymają nagrody 
pieniężne: 

a) 1 vs 1:  

⎯ 2500 PLN I miejsce 

⎯ nagrody rzeczowe za zajęcie II miejsca 

⎯ nagrody rzeczowe za zajęcie III miejsca 

b) Młodzi Gniewni: 

⎯ 300 PLN za zajęcie I miejsca 

⎯ 200 PLN za zajęcie II miejsca 

⎯ 100 PLN za zajęcie III miejsca 
 

7.2 Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni przelewem na konto bankowe 
wskazane w oświadczeniu przez zwycięzców poszczególnych kategorii. W 
przypadku zwycięzców niepełnoletnich, przelew zostanie przekazany na konto 
opiekuna prawnego uczestnika.  



   

7.3 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora. 
 

8. Postanowienia szczegółowe: 

8.1 Udział w zawodach jest bezpłatny. 

8.2 Organizator zapewnia odpowiednio przygotowane miejsce, oprawę muzyczną, 
obsługę oraz kompetentnych sędziów. 

8.3 Organizator nie zapewnia obiadu ani innych posiłków. 

8.4 Organizator nie zapewnia noclegu, ani nie pokrywa jego kosztów. 

8.5 Organizator nie pokrywa kosztów transportu/podróży. 

8.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w zależności od 
jej przebiegu. 

8.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia zawodów po 
wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i poinformowaniu uczestników. 

8.8 Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana a następnie promowana  
wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowana w formacie DVD. W związku z 
powyższym rejestracja uczestnika w zawodach jest jednoznaczna z wyrażeniem 
zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Laboratorium Innowacji Społecznych 
– Jednostkę Budżetową, wizerunku uczestnika, w tym na obrót egzemplarzami, 
na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz 
publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie 
zawodów  
w ramach promocji wydarzenia Gdynia Breaks, Laboratorium Innowacji 
Społecznych oraz Wymiennikowni, w zakresie rozpowszechniania wizerunku w: 
mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; 
broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach, na czas nieokreślony. 

8.9 Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Przekazanie 
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, 
że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 
uczestnictwem w Gdynia Breaks 2019. 

 
 
 


