Regulamin I Edycji Activo Junior Show 07.06.2020r.
Hala Widowiskowo – Sportowa Zagórze
„DORJAN” ul. Braci Mieroszewskich 91, Sosnowiec
1. Organizatorem w/w wydarzenia jest Studio taneczno-akrobatyczne „Activo” oraz K.S. „Górnik”.
2. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika I Edycji Activo Junior Show zobowiązuje się do przestrzegania, podpisania i oddania
Regulaminu w/w wydarzenia do 15 maja b.r.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dostarczenia i odbioru dziecka w wyznaczonym miejscu oraz czasie w
terminie wyznaczonym przez Organizatora. Miejscem zbiórki i odbioru dzieci jest:
Hala Sportowa Zagórze Dorjan, ul. Braci Mieroszewskich 91, Sosnowiec (od strony tylnego wejścia)
4. Data i godzina wydarzenia: 07 czerwca 2020r. BLOK I - zbiórka Uczestników 9:15 - Występy godz.10:00–11:30
BLOK II - zbiórka Uczestników 12:15 - Występy godz.13:00–14:30
5. Po przekazaniu dziecka Kadrze Trenerskiej, Uczestnik Activo Junior Show pozostaje pod opieką Organizatora i Kadry
Trenerskiej podczas próby i trwania całego wydarzenia. Odbiór dziecka nastąpi po zakończeniu wydarzenia.
6. Osoby nie będące uczestnikami wydarzenia, ze względów bezpieczeństwa Uczestników, mają zakaz wstępu do szatni i
na płytę główną, na której odbywają się pokazy grup akrobatyczno-tanecznych.
7. Podczas trwania wydarzenia Organizator zapewnia Uczestnikom niegazowaną wodę .
8. Stroje dla występujących grup akrobatycznych zapewnia Organizator. Prosimy Uczestników o odpowiednie uczesanie
(włosy spięte, nie ograniczające swobody ruchu).
9. Po zakończeniu imprezy stroje osób występujących pozostają w szatni.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w/w wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.
11. Cegiełki wstępu będą sprzedawane bezpośrednio przed występem, przy wejściu do obiektu (płatność gotówką), zgodnie
z poniższym cennikiem:


Dzieci do 5 roku życia - bezpłatnie



Cegiełka ulgowa (dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów) – 5 zł



Cegiełka normalna (dorośli) – 10 zł

Wejście do obiektu będzie otwarte na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. Prosimy widzów o dostosowanie się do poleceń
osób porządkowych (parkingowych, obsługi technicznej). Podczas trwania imprezy zostanie zapewniona obsługa sceniczna:
Konferansjer, Oświetlenie, Nagłośnienie, Obsługa Foto-Video (skrót z wydarzenia), Medyczna oraz Porządkowa. Pokazy odbywają
się dla rodzin osób występujących. Dochód zostanie przekazany na promocję sportu.
Proponujemy zrobić sobie zdjęcie wszystkich informacji, dodatkowo w/w Regulamin jest dostępny na stronie
www.studioactivo.pl
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podpis Rodzica/opiekuna Uczestnika

