
REGULAMIN KONKURSU - MISTRZOSTWA PIERWSZEGO TAŃCA

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Tomasz Batko Studio Pierwszego Tańca, ul. Siewna 30B 31-231 Kraków.
2. Konkurs składa się z kilku etapów: etap zgłoszeń, runda 1 (między 40 a 50 par), runda 2 (między 20-25

par), finał (między 10-14 par)
3. Zgłoszenia rozpoczynają się od 4.10.2021 i kończą 31.10.2021
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.

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. Pary, które brały ślub w
Listopadzie, Grudniu 2021 - będą miały możliwość zgłosić się w edycji 2022.

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)
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_

3. Zasady konkursu i nagrody

1. Główną nagrodą jest 2000 zł (dwa tysiące) oraz puchar, drugie miejsce 800 zł (osiemset) oraz statuetka,
trzecie 500 zł (pięćset) oraz statuetka - miejsca 4-7 - 200 zł (dwieście) oraz statuetka - miejsca 8-10 -
100 zł (sto) oraz statuetka - jeżeli w finale będzie więcej niż 10 par - każda następna dostaje
pamiątkową statuetkę.

2. Konkurs składa się z etapu zgłoszeń, etapu 1, etapu 2, finału
● Etap zgłoszeń, przyjmowane są wszystkie pary, które miały swój pierwszy taniec w roku 2021, 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 40-50 najlepszych filmów, pary te awansują do kolejnego
etapu.

● Etap 1 - pary drogą losowania (na żywo na instagramie) zostaną rozlosowane grupy po 8-10 par do
jednej grupy. Z każdej grupy przejdzie dalej połowa uczestników - pierwszy przegrany będzie miał
szansę na awans jako najlpeszy z przegranych. Głosowanie będzie trwało 3 dni w wyróżnionej relacji na
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Instagramie - głosują internaucji odpowiadając na relacji, na którą parę głosują. Jeżeli łosujący jest
followersem naszego konta to dostarcza parze 1,5 pkt, jeżeli nie jest followersem dostarcza 1,0 pkt.
Najlepsze pary awansują dalej. W trosce o poziom tańca w Mistrzostwach organizator ma możliwość
przyznać jedną “dziką kartę” parze, która zaprezentowała wysoki poziom tańca, a nie dostała
wystarczającej ilości głosów.

● Etap 2 - to etap pucharowy. Zgodnie z ilością głosów pary będą rywalizowały w pojedynku jeden na
jednego - drabinka postanie na podstawie rozgrywek sportowych - najlepsza para z grupy A, będzie
rywalizowała z najgorszą z grupy B i tak dalej. Do kolejnego etapu awansuje para, która wygra swój
pojedynek oraz jedna przegrana, która będzie miała najwięcej głosów pomiędzy wszystkimi przegranymi
parami.

● Etap finałowy to zestawienie 10-14 filmików finałowych i poddanie ich głosowaniu widzów poprzez
głosowanie SMS  oraz głosowaniu 7 jurorów z całej polski. Siła głosów SMS to 30%, jurorzy mają 70%
głosów. Podczas fazy finałowej zaprezentowane zostaną całe filmiki, a nie tylko 60 sekund

3. Zasady głosowania etapu 1 - na profilu @studio_pierwszego_tanca_ pojawi się 5 wyróżnionych
relacji z każdą wcześniej wylosowaną grupą. Pierwszą relacją będzie wtyczką Q&A - z pytaniem “ kto
powinien przejść do finału” Pary, które uzyskają najwięcej odpowiedzi przechodzą dalejj.

4. Zasady głosowanie etapu 2 (jeden na jednego) - to wyróżniona relacja, wstawienie 2 filmików ( rozkład
pucharowy będzie dostępne na naszym koncie @studio_pierwszego_tanca_ tak aby najlepsi z
wczesniejszej rundy nie trafili od razu na siebie - wygrany przechodzi dalej.

5. Zasady głosowania finałowego - 10 - 14 najlepszych pierwszych tańców będzie opublikowane na
naszym profilu @studio_pierwszego_tanca_ - filmiki opublikowane będa w całości - pod postami
zostanie opublikowany sposób głosowania SMS - para, która zdobędzie najwięcej głosów od
internautów otrzyma 14 punktów, następna 13, i tak aż do 1 punkta. 7 Jurorów odda swoje głosy od 1
(najmniej) do 14 (najwięcej) - suma ich małych punktów będzie wyznacznikiem przyznania dużych
punktów od 14 do 1. Siła duży punktów to 30% od internautów (czyli jeżeli para wygra dostaje 14
punktów x 30% = 4,2 punkta, druga para 13 puntów x 30% = 3,9 punkta) i 70% jurorów (jeżeli para
uzyska najwięcej punktów od jurorów dostaje 14 punktów x 70% = 9,8 punkta, druga para - 13 punktów
70% = 9,1 punkta i tak dalej) suma internautów i jurorów będzie sumą i ta para wygra Mistrzostwa.

6. Wyniki są tajne aż do dnia ogłoszenia wyników
7. 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.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia ilości par, które awansują do połfinału
3. Wszystkie dłuższe filmiki nie bedą brane pod uwagę w konkursie
4. Celem konkusu jest wyłonienie najlepszej pary pierwszego tańca za rok 2021


