REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH FITNESS
„FITNESS EXTRAVAGANZA”

1. ORGANIZATORZY
PTAK WARSAW EXPO - Projekt GO ACTIVE SHOW 2018
2. ZAŁOŻENIA MISTRZOSTW
•
Mistrzostwa w Grupowych Zajęciach Fitness „ Fitness Extravaganza” mają na celu popularyzację różnych form grupowych zajęć
fitness i wyłonienia najlepszych zajęć poprowadzonych przez Team Prezenterów zgłoszony do Mistrzostw przez dany klubu /
ośrodek /organizację / centra sportowo-rekreacyjne
•
Uczestniczyć w Mistrzostwach mają prawo wszystkie kluby fitness/ośrodki/organizacje/centra sportowo-rekreacyjne itp…, które
w założeniach swojej działalności mają usługi związane z prowadzeniem grupowych zajęć fitness, ale nie są podmiotem
kształcącym lub wydającym uprawnienia instruktorskie/trenerskie.
•
Zawody rozgrywane będą bez podziału na kategorie, jednoturowe zgodnie z kolejnością ustaloną przez organizatora
•
Forma i kategoria prowadzonych zajęć jest dowolna i może być z kategorii: cardio, stenght, body&mind, dance i tym podobne.
•
Zajęcia muszą być prowadzone do przygotowanego (przez startującego w zawodach Teamu) podkładu muzycznego
•
Proponowane zajęcia muszą być własnego autorstwa. Można wykorzystać sprzęt fitness podczas zajęć tj np.: stepy, maty, piłki
itp.
•
W celu uzgodnienia zapotrzebowania sprzętowego należy skontaktować się z organizatorem Mistrzostw na co najmniej 30 dni
przed ich rozpoczęciem
•
Każdy Team Prezenterów będzie figurował w harmonogramie oraz materiałach marketingowych pod nazwą klubu
•
Aktywna promocja wydarzenia na wewnętrznych kanałach marketingowych klubu: plakaty, social media, meiling do klubowiczy
i instruktorów itd…
•
Każdy klub dostanie 10 plakatów i 1000 ulotek promujących wydarzenie (ilość zależy od wielkości i zapotrzebowania klubu).
Kluby dostaną też wersje elektroniczne do wydruku na własną rękę i do promocji na social media.
•
Klub ma się stać swoistym partnerem Targów i przyciągnąć jak największą rzeszę zwiedzających promując event i targi wśród
swoich klubowiczy
3. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PTAK WARSAW EXPO- I Ogólnopolskie Mistrzostwa w Grupowych Zajęciach Fitness odbędą się w Niedzielę
20 Maja 2018, podczas targów Go Active Show 2018 w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie - Hala F - Strefa Fitness
4. UCZESTNICTWO
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi przesłać wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do 15.03.2018. oraz uiścić opłatę startową
w wysokości 2000 zł netto.
Po zatwierdzeniu przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego Klubu oraz zaksięgowaniu opłaty startowej, Organizator prześle do
wypełnienia „Formularz wpisu do katalogu”, który wypełniony należy odesłać najpóźniej do 31.03.2018
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OPŁATA STARTOWA OBEJMUJE:
•
powierzchnia wystawowa 10 m2 w Strefie Fitness – Kluby Fitness
•
20 darmowych wejściówek na Go Active Show dla prezenterów i przedstawicieli klubów - zostaną przesłane do klubu
na ok. 2 tygodnie przed Eventem
•
50 darmowych wejściówek (które można wykorzystać np. jak nagrody w wewnętrznych kampaniach promujących udział klubu
w zawodach) - zostaną przesłane do klubu na ok. 2 tygodnie przed Eventem
•
10 wejściówek VIP na Galę Wystawców - zostaną przesłane do klubu na ok. 2 tygodnie przed Eventem
•
Od momentu wpłacenia opłaty startowej i przesłaniu „Formularza wpisu do katalogu” wraz z niezbędnymi załącznikami, logo
i opis klubu biorącego udział w Fitness Extravaganza będzie figurowało na materiałach marketingowych wydarzenia Go Active
Show i Fitness Extravaganza np.: www, social media, plakaty, bilbordy, www, katalog targów, magazyny i czasopisma branżowe
•
Od momentu przesłania i zatwierdzania przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego oraz Formularza Wpisu do Katalogu,
informacja o Teamie Prezenterów, linki do strony klubu/ośrodka biorącego udział w Fitness Extravaganza będzie figurowało na
materiałach marketingowych wydarzenia Fitness Extravaganza np.: www, social media, plakaty, bilbordy, www, katalog targów,
magazyny i czasopisma branżowe
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku:
•
negatywnej weryfikacji,
•
rezygnacji ze startu w Mistrzostwach,
•
opóźnieniach w płatnościach,
•
wyeliminowania z zawodów w przypadku nie dosłania kompletnego i poprawnie wypełnionego „Formularza wpisu do katalogu”
do 31.03.2018,
•
spóźnienia zawodników na start w zawodach.
5. WERYFIKACJA TEAMU PREZENTERÓW
•
Team Leader powinien sprawdzić przed wyjazdem na Zawody, czy podlegli mu prezenterzy prezentują odpowiednią formę
startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Prezenterzy startują na własną odpowiedzialność.
•
W przypadku braku na zawodach któregoś ze zgłoszonych prezenterów, Team otrzyma punkty karne co może wpłynąć
na wyniki Mistrzostw.
•
Prezenterzy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do swojego programu. W przypadku
nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator
zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z zawodów.
PRZYGOTOWANIE PODKŁADU MUZYCZNEGO NA I OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W GRUPOWYCH ZAJĘCIACH FITNESS:
•
PŁYTA CD – FORMAT AUDIO LUB MP3 płyta zamknięta – koniecznie, na nośniku do muzyki nie do filmów
•
PEN DRIVE –sformatowany FORMAT FAT 32 domyślna alokacja pliku
6. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
•
Team Prezenterów i Team Leader muszą mieć ze sobą wejściówkę na Targi, którą klub otrzymuje w pakiecie na 2 tygodnie przed
Eventem
•
Wykupienie biletu na Targi umożliwia wzięcia udziału jako uczestnik / ćwiczący w Fitness Extravaganza.
•
Uczestnik to osoba, która aktywnie ćwiczy podczas prezentacji lekcji fitness przez Team Prezenterów. Rejestracja Uczestników
znajduje się na stronie www.goactiveshow.pl/fitnessextravaganza
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7. PLANOWANY PROGRAM MISTRZOSTW
PRZYKŁADOWY PROGRAM FITNESS EXRAVAGANZA:
10:00- 10:30
otwarcie zawodów, przedstawienie teamów/zawodników/kluby, Loży Expertów, sponsorów
10:30- 11:00
TEAM 1
11:00- 11:15		
przerwa - spot reklamowy
11:15- 11:45		
TEAM 2
11:45- 12:00
przerwa - spot reklamowy
12:00- 12:30
TEAM 3
12:30- 12:45
przerwa - spot reklamowy
12:45- 13:15
TEAM 4
13:15- 14:00
Przerwa lunch - spot reklamowy
14:00- 14:30
TEAM 5
14:30- 14:45
przerwa - spot reklamowy
14:45- 15:00
TEAM 6
15:00- 15:15
przerwa - spot reklamowy
15:15- 15:45
TEAM 7
15:45- 16:00
przerwa - spot reklamowy
16:00- 16:30
TEAM 8
16:30- 16:45
przerwa - spot reklamowy
16:45- 17:15		
TEAM 9
17:15- 18:00
Ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców, koronacja, zamknięcie mistrzostw.
OSTATECZNY PROGRAM MISTRZOSTW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program mistrzostw, z rozpisaniem kolejności wystąpień zostanie opublikowany do 10.04.2018 roku i podany o publicznej
wiadomości na stronie mistrzostw www.goactiveshow.pl/fitnessextravaganza
Team Leaders zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim Team
Prezenterów swojego klubu oraz popularyzować Mistrzostwa w swoich klubach/organizacji/ośrodku
8. LOŻA EXPERTÓW
Lożę Expertów powołuje organizator targów GO ACTIVE SHOW- PTAK WARSAW EXPO.
W skład Loży Expertów wchodzą reprezentanci Szkół Fitness, szkolących kadrę fitness w Polsce lub/i za granicą oraz gwiazdy sceny
fitness. Osoba zasiadająca w Loży Expertów znana jest ze swego profesjonalizmu, doświadczenia, umiejętności i znajomości zasad
prowadzenia Grupowych Zajęć Fitness.
9. KRYTERIA OCENY:
•
Autoprezentacja, Wprowadzenie do zajęć
•
Choreografia, konspekt zajęć, formuła zajęć
•
Współpraca w Teamie,synchronizacja
•
Technika wykonania ćwiczeń
•
Praca z muzyką
•
Metodyka nauczania/Coaching
•
Kontakt z Grupą
•
Walory estetyczne
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10. NAGRODY:
I MIEJSCE
Dla klubu:
•
Puchar Zwycięzcy
•
Promocja klubu na każdych targach organizowanych przez PTAK WARSAW EXPO w 2018 roku oraz stoisko wystawowe 10 m2
na każdych targach organizowanych w Ptak Warsaw Expo do końca 2018 roku.
•
Po 10 wejściówek VIP na każde Targi organizowane przez PWE w 2018 roku
DLA PREZENTERÓW:
•
medale
•
dyplomy
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
II MIEJSCE
Dla klubu:
•
Darmowe stoisko 10 m2 na czterech wybranych Targach organizowanych przez PWE w 2018 roku
•
Po 10 wejściówek VIP na każde Targi organizowane przez PWE w 2018 roku
DLA PREZENTERÓW:
•
medale
•
dyplomy
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
III MIEJSCE
Dla klubu:
•
Darmowe stoisko 10 m2 na dwóch wybranych Targach organizowanych przez PWE w 2018 roku
•
Po 10 wejściówek VIP na każde Targi organizowane przez PWE w 2018 roku
DLA PREZENTERÓW:
•
medale
•
dyplomy
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
11. MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora Mistrzostw, nie później niż do 4 Maja 2018
Przyznanie akredytacji podlega akceptacji PWE. Ostateczna decyzja zostanie podana nie później niż do 10 maja 2018 r.
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z:
Prezesa PWE, Przewodniczącego Loży Expertów i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 500,– zł na rzecz
Organizatora.
13. INFORMACJE:
Szczegółowych informacji o imprezie udziela biuro PTAK WARSAW EXPO - Targi Go Active Show
Anna Krzemień
Tel kom: +48 690 183 448,
E-mail: a.krzemien@warsawexpo.eu
Regulamin zatwierdzony przez:
•
Prezes PWE
•
Członek Zarządu PWE
•
Go Active Show Project Director
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