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 kwalifikowanych Instruktorów Fitness- zwanych dalej
„PREZENTERAMI”, którzy zgłoszą się do Mistrzostw
•
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 Prezentera) podkładu muzycznego
•
Proponowane zajęcia muszą być własnego autorstwa
•
Każdy Prezenter będzie figurował w harmonogramie oraz materiałach marketingowych wydarzenia
3. TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PTAK WARSAW EXPO- I Ogólnopolskie Mistrzostwa w Grupowych Zajęciach Fitness odbędą się w Piątek 18 Maja
2018, podczas targów Go Active Show 2018 w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie - Hala F - Strefa Fitness
4. UCZESTNICTWO
Każdy Instruktor chcący wziąć udział w rywalizacji musi przesłać zgłoszenie meilowo do Organizatora (dane poniżej) najpóźniej do
20.04.2018
Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, Organizator prześle potwierdzenie które jest gwarantem zakwalifikowania do
udziału w Mistrzostwach.
5. WERYFIKACJA PRZEDSTARTOWA
•
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.
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
•
Prezenterzy muszą mieć ze sobą wejściówkę na Targi, którą klub otrzymuje w pakiecie na 5 dni 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 Prezenterów. Rejestracja Uczestników znajduje się na stronie
www.goactiveshow.pl/fitnessextravaganza
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7. PROGRAM MISTRZOSTW
OSTATECZNY PROGRAM MISTRZOSTW USTALONY ZOSTANIE PO WERYFIKACJI.
Ostateczny program mistrzostw, z rozpisaniem kolejności wystąpień zostanie opublikowany do 15.05.2018 roku i podany o publicznej
wiadomości na stronie mistrzostw www.goactiveshow.pl/fitnessextravaganza
Prezenterzy zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów
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
•
Technika wykonania ćwiczeń
•
Praca z muzyką
•
Metodyka nauczania/Coaching
•
Kontakt z Grupą
•
Walory estetyczne
10. NAGRODY:
I MIEJSCE
•
medal
•
dyplom
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
II MIEJSCE
•
medal
•
dyplomy
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
III MIEJSCE
•
medal
•
dyplom
•
szkolenia ufundowane przez sponsorów i partnerów wydarzenia
•
nagrody od sponsorów
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11. MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora Mistrzostw, nie później niż do 10 Maja 2018
Przyznanie akredytacji podlega akceptacji PWE. Ostateczna decyzja zostanie podana nie później niż do 15 maja 2018 r.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z: Prezesa
PWE, Przedstawiciela 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

Aleja Katowicka 62 05 – 830 Nadarzyn
+48 513 904 023 | www.warsawexpo.eu | info@warsawexpo.eu
Kanały Social Media

bfdc

