
REGULAMIN KONKURSU - MISTRZOSTWA PIERWSZEGO TAŃCA

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Tomasz Batko Studio Pierwszego Tańca, ul. Ludowa 6, 30-544 Kraków
2. Konkurs składa się z kilku etapów: etap zgłoszeń, Pierwsza runda eliminacyjna (ze wszystkich zgłoszeń

wybrane zostanie 48 par), Ćwierćfinał  (z 48 par awansuje dalej 24), Półfinał (z 24 par awansuje dalej
9), Finał - 9 par, 6 nagród pieniężnych.

3. Zgłoszenia rozpoczynają się od 13.11.2022  do 30.11.2022
4. Terminy etapów będą opublikowane na stronie Mistrzostw Pierwszego Tańca oraz na Instagramie

@studio_pierwszego_tanca_
5. Zgłoszenia należy wysłać na mistrzostwa@studiopierwszegotanca.pl
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

7. W Konursie nie mogą brać udziału osoby, z rodziny, znajomi Organizatora
8. W konkursie mogą brać udział pary, które uczyły się w szkole jurorów

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto na instagramie, będąca
followersem @studio_pierwszego_tanca_ oraz miała wesele w roku 2021 lub 2022. Pary, które brały
ślub w Listopadzie, Grudniu 2022 - będą miały możliwość zgłosić się w edycji 2023 (chyba, że zdążą
zgłosić się w tym roku).

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków

a) wysłanie skrótu filmiku z pierwszego tańca (max 60 sekund) - osadzonego na YouTubie w formie linku (proszę
pamiętać o tym aby dodać film jako niepubliczny, a nie jako prywatny) - dłuższe filmiki będa odrzucane.
b) zgłoszenie się w terminie, który zawarty jest w punkcie 1 - podpunkt 3
c) zapoznanie się z całym regulaminem
d) w razie przejście do dalszego etapu udokumentowanie daty ślubu
e) zaobserwowanie konta instagramowego @studio_pierwszego_tanca_
f) wrzucenie grafiki na swój instagram odnośnie brania udziału w konkursie - poinformuje Was o tym organizator

g) opłata za zgłoszenie  - 30 zł za parę - w przypadku odwołania konkursu wszystkie zgłoszenia zostaną
zwrócone

Tomasz Batko Studio Pierwszego Tanca
ul. Ludowa 6 30-544 Kraków
numer konta 96 1050 1445 1000 0097 3204 0424

mailto:mistrzostwa@studiopierwszegotanca.pl


3. Zasady konkursu i nagrody

1. Główną nagrodą jest 1 500 zł (tysiąc pięćset) oraz puchar, drugie miejsce 800 zł (osiemset) oraz
statuetka, trzecie 500 zł (pięćset) oraz statuetka - miejsca 4-6 - 200  (dwieście) oraz statuetka - miejsca
7-9 - 100 zł (sto) oraz statuetka

2. Konkurs składa się z etapu zgłoszeń, Pierwszego Etapu Eliminacyjnego, Ćwierćfinału, Półfinału i Finału
● Etap zgłoszeń, przyjmowane są wszystkie pary, które miały swój pierwszy taniec w roku 2021 lub 2022,

które nadesłały link do pierwszego tańca (max czas trwania filmiku - 60 sekund), przesłanie imienia i
nazwiska pary, przynajmniej jednego numeru telefonu, przynajmniej jednego konta instagramowego.

● ze wszystkich zgłoszeń organizator wybierze 48 najlepszych filmów, pary te awansują do kolejnego
etapu. Organizator zapewnia uczciwe podejście do eliminacji i oświadcza, że podczas wyboru pary
będą oceniane przez minimum 8 osobowe jury.

● Pierwszy Etap Eliminacyjny  -48 par -  pary drogą losowania (na żywo na instagramie) zostaną
rozlosowane do 6 grup po 8 par w każdej grupie. Do następnego etapu przejdzie po 4 pary z każdej
grupy (3 wybrane przez jury + jedna wybrana przez internautów) - awansuje 24

● Ćwierćfinał - to 24 pary - pary drogą losowania (6 najlepszych par nie będzie mogło na siebie trafić -
zasada koszyków) wybrane zostanie 12 pojedynków - do dalszego etapu awansuje wygrany - ze
wszystkich przegranych zostanie dobrana kolejna 4 par (3 wybrane przez jury + 1 internauci)

● Etap półfinalu to 16 par - 2 grupy po 8 par - zasady takie jak podczas pierwszego etapu eliminacyjnego -
3 pary wybrane przez jury + 1 przez widzów, dodatkowe 9 miejsce w finale uzyska para, która ze
wszystkich, które odpadły dostała najwięcej głosów widzów.

● Finał - głosowanie Jurorów - przynanie głosów od 1 do 9 - głosowanie widzów - najmniejsza liczba
głosów to 1 punkt - najwyższa 9 - jeżeli pary będą miały remis - decyduje głos jury.

WSZYSTKIE ETAPY BĘDĄ TŁUMACZONE NA INSTAGRAMIE PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM

4. Wyniki są tajne aż do dnia ogłoszenia wyników
5. Nagroda zostanie doręczona do 30 dni od ogłoszenia wyniku.

5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i do zmiany dat poszczególnych etapów.
(musi poinformować wszystkie pary o zmianie regulaminu)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia ilości par, które awansują do danych etapów
3. Wszystkie dłuższe filmiki nie bedą brane pod uwagę w konkursie
4. Celem konkusu jest wyłonienie najlepszej pary pierwszego tańca za rok 2021 - 2022


