
 

 

Eliminacje Mistrzostw Europy w Fit Kid 

Oraz 

„Fit Kid No stress” (Debiuty) 

 

REGULAMIN 

Organizatorzy 

 
Polski Związek Fit Kid 

Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

Honorowy patronat 

  
oraz Starosta Wołomiński Adam Lubiak 

Termin oraz miejsce Mistrzostw  

2 października 2021  

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr.6 w Ząbkach ul. Dzika 36 



 

Cele Mistrzostw 

1. Wyłonienie Mistrzów Polski w Fit Kid z  zawodników i zespołów; 

2. Popularyzacja i propagowanie sportu Fit Kid w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży; 

3. Wyłonienie kadry narodowej PZFK w Fit Kid na Mistrzostwa Europy; 

4. Promocja Miasta Ząbki; 

5. Integracja zawodników i trenerów z całego kraju w duchu fair play; 

6. Konfrontacja i wymiana pomysłów oraz doświadczeń pomiędzy klubami i 

trenerami w sporcie Fit Kid . 

 

Konkurencje Fit Kid w Mistrzostwach Polski 

• Fit Kid Solo ( 1 zawodniczka) 

• Fit Kid Boy solo (1 zawodnik) 

• Fit Kid Duo (2 zawodników) 

• Fit Kid Mała grupa( 3-4 zawodników) 

• Fit Kid Duża grupa ( 5-6 zawodników) 

• Fit Kid Wielka grupa open (7-15 zawodników) 

Podział konkurencji na kategorie:  

Konkurencja Fit Kid – Indywidualna(Solo) 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2012-2014 

II 2011 

III 2010 

IV 2009 

V 2008 

VI 2007 

VII 2006 

VIII 2005 

IX 2004-2003 

SENIOR 2002 i starsze 

 
Konkurencja Fit Kid Boy - Solo 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2011-2014 

II 2010-2009 

III 2008-2006 

IV 2005-2003 

SENIOR 2002 i starsi 
 



  

Konkurencje: Fit Kid – Duo / Fit Kid -Mała grupa / Fit Kid – Duża grupa 

Kategoria Rok urodzenia 

I 2014-2010 

II 2009-2006 

III 2005 i starsze 
 

Konkurencje: Fit Kid – Wielka grupa open  

Kategoria Rok urodzenia 

I 2014 i starsze 
 

 

 

Wytyczne wiekowe dla poszczególnych kategorii Mistrzostw Polski 

• Zawodnicy w/w konkurencjach muszą być urodzeni minimum w 2014 roku; 

• W konkurencji Fit Kid Duo w których zawodnicy są w różnych kategoriach wiekowych, 

decyduje wiek starszego zawodnika ; 

• W konkurencjach Fit Kid Mała grupa / Fit Kid Duża grupa Zawodnicy mogą startować w 

kolejnej wyższej grupie wiekowej, ale liczba tych zawodników nie może przekroczyć 50% 

liczebności grupy (w małej grupie: jeden zawodnik na trzech, w dużej grupie: dwóch 

zawodników do pięciu). 

Wytyczne długości prezentacji 

• W konkurencji Fit Kid Solo i Fit Kid Boy Solo czas prezentacji wynosi 90 – 105 sekund; 

• W konkurencjach Fit Kid Duo , Mała Grupa, Duża grupa  czas prezentacji wynosi 120-135 

sekund; 

• W konkurencji Fit Kid Wielka grupa open czas prezentacji wynosi 170 – 190 sekund. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału kategorii wiekowych w zależności od 

ilości zgłoszeń. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 3 zawodników, organizator ma prawo 

połączyć najbliższe kategorie wiekowe. Oficjalne Kategorie zostaną opublikowane najpóźniej do 

28.09.2021 po zliczeniu wszystkich uczestników z formularza zgłoszeniowego. 

Powyższe kategorie zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Fit Kid oraz 

International Fit Kid Division. 

 

Podłoga 

Zawodnicy występują na podłodze  treningowej typu puzzle o wymiarach od 8x8m do 10x10m. W 

przypadku konkurencji Fit Kid - No stress podłoga zostanie podzielona na trzy części w szerokości. 

Organizator może powiększyć wymiary podłogi na potrzeby konkurencji Fit Kid - No stress 

 



Regulamin rozgrywki „Fit Kid – No stress” 

Kategoria „Fit Kid – No stress” jest skierowana dla wszystkich zawodników, którzy chcą bezstresowej 

rywalizacji sportowej. Każdy zawodnik gwarantowane ma miejsce na podium  

 

Wytyczne rozgrywki Fit Kid - No Stress 

 

1. Zawodnicy występują do muzyki organizatora, udostępnionej na dwa tygodnie przed 

rozgrywkami dla konkretnego rocznika na stronie internetowej PZFK – 

www.fitkid.org.pl 

2. Zawodnicy w ilości trzech występują na scenie która na czas zawodów jest 

podzielona na trzy sektory (oddzielonej słupkami)  

3. Komisja sędziowska ocenia  trzech zawodników na podstawie: Techniki 

wykonywanych figur , choreografii do danej muzyki. I przydziela im odpowiednio 1 , 

2, 3 miejsce na podium 

4. Czas prezentacji zawodników to 60 sekund 

5. Po zakończonej rundzie, na scenę wchodzi następna runda 3 zawodników , i jest ona 

oceniana niezależnie od poprzednich rund , na 1 2 3 miejsce na podium 

6. Przydział rund dla 3 zawodników następuje na podstawie dokładnej daty 

urodzenia(dzień, miesiąc, rok) zawodnika i najbliższych wiekowo konkurentów z 

danego rocznika od najmłodszego do najstarszego 

7. Zawodnicy startujący w Konkurencji Fit Kid - No stress mają prawo do uczestnictwa w 

Mistrzostwach Polski w Fit Kid 

Konkurencja Fit Kid - No stress solo ( 1 zawodnik) 

Rok urodzenia: od 2009 do 2017 

 

Koszt wpisowego 

Koszt prezentacji zawodnika w konkurencji Fit Kid Solo, Fit Kid Boy Solo: 90 zł* 

Koszt prezentacji zawodników w Fit Kid Duo wynosi : 70 zł / osoba 

Koszt prezentacji w Fit Kid Mała grupa / Fit Kid Duża Grupa / Fit Kid Wielka Grupa Open 

wynosi: 60 zł / osoba  

Koszt prezentacji w konkurencji „Fit Kid - No stress” wynosi: 40 zł 

• *UWAGA zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Fit Kid Solo, Fit Kid Boy Solo mają 

gwarantowany posiłek w formie obiadu. Szczegóły dotyczące wydawania obiadów , 

zostaną przekazane delegatom po wypełnieniu zgłoszeń. 

 

 

 

 



Metoda płatności 

Wpisowe należy wpłacić na poniższe konto do 24.09.2021: 

Stowarzyszenie Tańca Sportowego Shock Dance 

02 1090 1753 0000 0001 4417 7268 

w tytule przelewu: 

NIP, NR TEL, E-MAIL, NAZWA KLUBU + MP Fit Kid 2021 + za co (np. 6 FK Solo, 4 FK No Stress 

, 5 FK mała grupa) 

Uwaga! Nie przyjmujemy wpłat od pojedynczych osób – wpłaty dokonuje delegujący. 

Po terminie 24.09.2021 możliwość modyfikowania zgłoszeń lub usuwania zawodników  

będzie objęte opłatą manipulacyjną 30 zł dla jednego podmiotu.  

 

Warunki zgłoszenia  

1. Zgłoszenia zawodników dokonuje delegujący ( klub) poprzez wypełnienie elektronicznego 

formularza xlsx dostępnego na www.fitkid.org.pl  

2. Wysłanie wypełnionego formularza do dnia 24.09.2021 na adres rejestracja@fitkid.org.pl 

wraz z potwierdzeniem przelewu za wpisowe na imprezę. 

3. Niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia przed delegującego ,organizator przesyła maila 

zwrotnego z linkiem do serwisu przechowywującego pliki. Delegujący ma czas do 2 dni od 

przesłania  linku  na wgranie muzyki do poszczególnych prezentacji. Pliki muzyczne muszą 

zostać nazwane wzorem : RokUrodzenia-ImieNazwisko(grupa)-Klub.mp3 

 

Informacje organizacyjne 

Delegujący – jest to osoba fizyczna(trener, działalność gospodarcza) lub osoba prawna(klub 

sportowy, dom kultury, sp. z o.o.) która zgłasza zawodników na imprezę 

Zawodnik / uczestnik – osoba która bierze udział w imprezie i została zgłoszona na imprezę przez 

delegującego 

Wstęp publiczności 

Dla publiczności wstęp jest bezpłatny* 

• w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce zawody mogą zostać przeprowadzone bez udziału 

publiczności 

• mogą zostać wydzielone strefy dla zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów, publiczności 

oraz izolatorium itp. 

• mogą zostać wprowadzone bezpłatne wejściówki dla publiczności lub opiekunów, wówczas po 

zamknięciu zgłoszeń każdy delegujący otrzyma informację ile przysługuje mu wejściówek do sali. 

Wejściówki będą obowiązywały przez cały czas trwania turnieju, o ich dystrybucji decyduje 

delegujący według własnych reguł 

http://www.fitkid.org.pl/
mailto:rejestracja@fitkid.org.pl


 

 

Ważne informacje dotyczące wydarzenia 

1. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

2. Każdy pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika zawodów 

organizowanych przez STS Shock Dance” zobowiązany jest: 

2.1. nie posiadać infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

2.2. wyrazić zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała 

2.3. mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-19 

3. Zawodnicy zgłaszani przez delegującego do udziału w imprezie nie mogą mieć 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego 

4. Na delegującym ciąży obowiązek ubezpieczenia własnej grupy uczestników imprezy. 

5. Wstęp na salę sportową jedynie w obuwiu sportowym lub bez obuwia. 

6. Organizator nie odpowiada za przedmioty zgubione. Przebieralnie są ogólnodostępne, nie 

są zamykane ani dozorowane, organizator ostrzega o ryzyku pozostawiania w nich rzeczy. 

7. Organizator nie zapewnia agrafek do przypięcia numerów startowych. 

9. Udział w turnieju oraz akceptacja zapisów regulaminu imprezy jest jednocześnie z 

wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu imprezy 

oraz ewentualną późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet 

itp.). Zawodnicy i twórcy układów choreograficznych wyrażają zgodę na wykorzystanie 

zarejestrowanego materiału na różnych polach eksploatacji. Eksploatacja taka nie wymaga 

odrębnej zgody czy umów z tancerzami i twórcami układów choreograficznych. 

10. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązania są zapoznać się z warunkami 

przechowywania i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO. Klauzula informacyjna 

stanowi załącznik do regulaminu.  

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie ma zastosowanie zdrowy rozsądek. 

12. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie, powiadamiając o 

tym delegującego. 

13. Zawodnicy z poszczególnych roczników i poziomów zaawansowania muszą przybyć na 

imprezę i odebrać numer startowy od przedstawicieli Klubów 30 minut przed godzinami 

podanymi w programie 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli tożsamości i wieku 

zawodników, poprzez okazanie dokumentu wydanego przez organa Państwa ( legitymacja 

szkolna, dowód osobisty). W przypadku stwierdzenia manipulacji wiekem lub tożsamością 

zawodnika lub brakiem okazania dokumentu tożsamości,  organizator może zdyskwalifikować 

danego delegującego i jego zawodników z imprezy bez możliwości zwrotu wpisowego . 

 

Dodatkowe informacje nieujęte w regulaminie 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

Bartosz Jakubowski tel: 509 649 744, email: info@fitkid.org.pl 

Julita Góral  tel: 603856598 , email: julita.goral@fitkid.org.pl  

mailto:info@fitkid.org.pl
mailto:julita.goral@fitkid.org.pl


 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Załącznik do regulaminu) 

  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, informujemy, że: 

  

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Fit Kid (PZFK) z siedzibą w Kobyłce. 

  

2. Inspektor Ochrony Danych 

W PZFK został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZFK można kierować do inspektora ochrony danych 
PZFK na adres e-mail iod@fitkid.org.pl 

  

3. Kategorie danych osobowych 

PZFK przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz 
dane kontaktowe. 

  

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PZFK m.in. w następujących celach: 

a. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do udziału 
w danej dyscyplinie Fit Kid oraz potocznych 

b. oceny zdolności zawodników do uprawiania danej dyscypliny Fit Kid na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego i/lub wyniku orzeczenia psychologicznego; 

c. wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ew. zgłaszania do zawodów/imprez; 
d. prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych 

zawodów/imprez; 
e. powołania do kadry narodowej PZFK; 
f. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
g. publikacji komunikatów potwierdzających przynależność klubową w sporcie Fit Kid; 
h. publikacji danych osobowych zawodników w listach startowych oraz w wynikach sportowych na 

stronie internetowej PZFK, stronach i profilach serwisów społecznościowych należących do PZFK 
,stronie www organizatora zawodów, dokumentach powstałych w miejscu organizacji rywalizacji 
sportowej Fit Kid przez PZFK,; 

i. przyznawania tytułów mistrzowskich, gdy ma zastosowanie; 
j. przyjmowania zgłoszeń zawodników do udziału w Ogólnopolskich Turniejach w Fit Kid 
k. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego kart członkowskich PZFK; 
l. wydania oraz wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia 

funkcji sędziego, komisarza, menadżera, instruktora, trenera w dyscyplinie Fit Kid, w tym 
zgłaszania do ubezpieczenia; 

m. publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach, programach 
kursów, szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie; 

n. zgłaszania sędziego do komisji międzynarodowych lub do pełnienia funkcji na zawodach 
zagranicznych, gdy ma to zastosowanie; 

o. wydania oraz wznawiania dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji Organizatora Sportów 
PZFK, w tym zgłaszania do ubezpieczenia; 

p. powiadamiania władz lokalnych dla miejscowości danego klubu sportowego/osoby fizycznej/osoby 
prawnej należącej do PZFK o wynikach sportowych zawodników uczestniczących w rywalizacji 
sportowej Fit Kid. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie 
niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą 
oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie 



PZFK możliwości prawidłowego zarządzania i nadzorowania dyscypliną Fit Kid oraz prawidłowej 
realizacji zadań statutowych. 

  

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być np.: 

a. Międzynarodowe Organizacje, np. International Fit Kid Division oraz instytucje współpracujące z 
nią; 

b. Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania przez PZFK zgody na udział w 
zawodach; 

c. Organizatorzy zawodów/imprez, w przypadku wydawania przez PZFK zgody na udział w 
organizowanych przez nich zawodach/imprezach lub w przypadku wysyłania zgłoszenia do udziału 
w tych zawodach/imprezach; 

d. podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im celów; 

e. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe; 
f. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji. 
g. firmy informatyczne i reklamowe które przetwarzają dane celem reklamowanie dyscypliny Fit Kid 

oraz spraw związanych z informatyzacją zawodów 

  

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

PZFK nie będzie przekazywać danych osobowych zawodników/osób związanych z PZFK do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to 
przypadku, gdy zawodnik/ osoba związana z PZFK złoży pisemny wniosek o wydanie zgody na udział w 
zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

  

7. Okres przechowywania danych osobowych 

PZFK będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe odpowiednio: 

a. Dokumenty licencyjne zawodników – bezterminowo; 
b. Dokumenty osób wybieranych do władz, komisji zespołów – bezterminowo; 
c. Wyniki i klasyfikacje roczne – bezterminowo; 
d. Dokumenty zgłoszeniowe – dwa lata liczone od daty przyjęcia zgłoszenia; 
e. Dokumenty dot. ew. postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to 

postępowanie; 
f. pozostałe dokumenty wg ustalonej retencji. 

8. Przysługujące prawa 

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to: 

a. żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak 
również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

b. żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich 
przechowywania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

c. żądanie przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego 
w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;  

d. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych 
osobowych przez PZFK. 

 

 

 


