
 



 

REGULAMIN 

REMMIC FESTIVAL 

ELIMINACJI MISTRZOSTW POLSKI W FIT KID, 

Olsztyn 16 kwietnia 2023r. 

1. Zgłoszenia klubu oraz zawodników należy dokonać w pliku zgłoszenia EXCEL, który 
będzie do pobrania na stronie https://fitkid.org.pl/kalendarz/. Wypełniony plik należy 
wysłać na adres e – mail: kontakt@remmic.com do 2 kwietnia 2023r. (realizuje 
delegujący).  
 

2. Opis Układów - Delegujący wypełnia również plik „Układy” do pobrania  na stronie  
https://fitkid.org.pl/kalendarz/ dla zawodników startujących w Ekstraklasie, I Klasie 
oraz II Klasie w Kategorii Solo, Duet, Mała Grupa, Duża grupa i przesyła na w/w adres 
do 9 kwietnia 2023r. Elementy układu należy wpisać w kolejności występowania w 

prezentacji. UWAGA!! W pliku jest zakładka z nazwą Zawodnik 1 w to miejsce 

wpisujemy Imię i Nazwisko zawodnika, w przypadku duetów nazwiska, grup ich nazwy. 

Tą zakładkę kopiujemy tyle razy ilu jest zawodników. Zgłoszenia gdzie każdy 
zawodnik będzie w osobnym pliku nie będą przyjmowane.!!!(odpowiada 

delegujący) 
 

3. Muzyka - niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia przez delegującego, delegujący 

otrzyma maila zwrotnego z linkiem do serwisu przechowywującego pliki.  

Delegujący ma czas do 4 dni od przesłania  linku na wgranie muzyki do  

poszczególnych prezentacji. Pliki muzyczne muszą zostać nazwane wzorem:  

Nazwa klubu_Imię_Nazwisko_(lub nazwa grupy)_ Klasa_Kategoria Wiekowa.mp3 

4. Miejsce:   
 

Hala Sportowa Szkoły Cyfrowej; ul. Kołobrzeska 9; Olsztyn. 
 

5. Weryfikacja w dniu zawodów dnia 16.04.2023r. od 7.30 do 8.30 (niedziela) (realizuje 
delegujący) - wpłata startowego, odznaczenie obecności, wydanie numerów 
startowych. (każdy klub zapewnia przypięcie nr startowego swojemu zawodnikowi) 

6. PRÓBA SCENY 7:30-8:40 
7. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW – po oficjalnym otwarciu ok. godz. 09:00 

 

Kontakt z organizatorem: 
E – mail: kontakt@remmic.com 
Tel.   Piotr Woś – 511 042 007 – komisarz 

Maciej Remiszewski – 609501983 - organizator 

https://fitkid.org.pl/kalendarz/
mailto:kontakt@remmic.com
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Koszt wpisowego 
• Koszt prezentacji zawodnika w konkurencji Solo Ekstraklasa, I klasa, II klasa, Fit Kid Boy 

Solo: 140 zł* 

• Koszt prezentacji zawodników w Fit Kid Duo wynosi : 90 zł / osoba 

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

wynosi:  80zł / osoba  

• Koszt prezentacji w konkurencji „Fit Kid - No stress” oraz Fit Kid Improvisation  

wynosi: 70 zł 

• Koszt prezentacji w konkurencji Fit Kid III klasa (debiuty) wynosi – 70 zł 

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

• Po terminie 09.04.2023r. możliwość modyfikowania zgłoszeń lub usuwania 

zawodników  będzie objęte opłatą manipulacyjną 100 zł dla jednego podmiotu.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia terminu 

rejestracji w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

• Zawodnicy i kluby zostaną dopuszczeni do zawodów po uzyskaniu przez organizatora 

zgody od PZFK. 

 

*UWAGA: zawodnicy zgłoszeni do konkurencji Fit Kid Solo Ekstraklasa, I klasa, II klasa 

Fit Kid Boy Solo mają gwarantowany posiłek. Szczegóły dotyczące wydawania posiłków 

będą podane w dniu zawodów (istnieje możliwość dokupienia posiłków informacje 

będą podane w email). 

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

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

połączyć najbliższe kategorie wiekowe jednakże końcowa klasyfikacja będzie zgodna z 

przynależną kategorią wiekową. Oficjalne kategorie zostaną opublikowane najpóźniej do 

10.04.2023 po zliczeniu wszystkich uczestników z formularza zgłoszeniowego. 

  



 

 

Prezentacje układów 

1. Prezentacje układów odbywają się zgodnie z przepisami PZFK oraz IFD. 

2. Czas trwania układu zgodnie z wytycznymi - https://fitkid.org.pl/wytyczne-

rozgrywek-fit-kid/ 

3. Elementy układów  https://nx.mikr.us/s/ZNXtGSDQyptiNg5 dobrane zgodnie  

z kategorią wiekową jak i poziomem, w którym startuje  

zawodnik - https://fitkid.org.pl/wytyczne-rozgrywek-fit-kid/. 

 

WAŻNE: 

Regulamin ścieżek akrobatycznych: 
Fit Kid Ekstraklasa – Ścieżka akrobatyczna dozwolona z 2 lub 3 elementów. 
Jeżeli zawodnik wykona więcej elementów w ścieżce – kara -0,5 pkt  za każdy 
element dodatkowy. 

Fit Kid I i II klasa – Ścieżka akrobatyczna jest niedozwolona. Każdy element 
ścieżki – kara -0,5 pkt 

Fit Kid III Klasa – Ścieżka akrobatyczna zabroniona, dyskwalifikacja. 
 

Wytyczne 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. 

1. Zawodnicy występują do muzyki organizatora, udostępnionej 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 znacznikami, słupkami) 

https://fitkid.org.pl/wytyczne-rozgrywek-fit-kid/
https://fitkid.org.pl/wytyczne-rozgrywek-fit-kid/
https://nx.mikr.us/s/ZNXtGSDQyptiNg5
https://fitkid.org.pl/wytyczne-rozgrywek-fit-kid/


 

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 losowania z danego 

rocznika 
7. Zawodnicy startujący w Konkurencji Fit Kid – No stress mają prawo do 

uczestnictwa w rozgrywkach ligowych 
8. Zawodnicy występują tylko i wyłącznie w strojach niezawierających kamieni 

ozdobnych oraz cekinów. Zakaz używania profesjonalnych strojów (od 2023) 
 

Fit Kid Improvisation 
 

▪ Tylko dla zawodników Fit Kid Ekstraklasa i I klasa 
▪ Czas prezentacji 70 sekund 
▪ Prezentacja do muzyki organizatora udostępnionej na stronie PZFK przez 

rozgrywkami. 
▪ Zawodnicy w ilości dwóch występują na scenie która na czas zawodów jest 

podzielona na dwa sektory 
▪ Konkurencja podzielona będzie na Finał, Półfinał, Ćwierćfinał w zależności od ilości 

zawodników 
▪ Zawodnicy występują tylko i wyłącznie w strojach treningowych koloru 

czarnego 

 
  



 

 

Ważne informacje dotyczące wydarzenia 

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

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportu powszechnego 

2. Na delegującym ciąży obowiązek ubezpieczenia własnej grupy uczestników 

imprezy. 

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

4. Organizator nie odpowiada za przedmioty zgubione. Przebieralnie  

są ogólnodostępne, nie są zamykane ani dozorowane, organizator ostrzega  

o ryzyku pozostawiania w nich rzeczy. 

5. Organizator nie zapewnia agrafek do przypięcia numerów startowych. 

6. 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 zawodnikami i twórcami układów 

choreograficznych. 

7. Uczestnicy i/lub ich opiekunowie prawni zobowiązania są zapoznać się  

z warunkami przechowywania i przetwarzania danych osobowych tzw. RODO.  

https://fitkid.org.pl/rodo/ 

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

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

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie, 

powiadamiając o tym delegującego. 

11.  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. 

12. 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. 

https://fitkid.org.pl/rodo/

