
W związku z zawieszeniem zajęć tanecznych oraz jednocześnie 
świadomością, iż Wasze dzieci i młodzież siedzą w domach. Wychodzimy naprzeciw 
tym potrzebom i chcemy by Wasze pociechy miały zajęcie i cel do którego będą co 
miesiąc dążyć i rozwijać swój talent do tańca. Dlatego organizujemy wyzwania 
ON-LINE pod nazwą „ ” dla dzieci i młodzieży z Akademii 
Tańca AS. 

REGULAMIN  I ZASADY 

W „ ” mogą zgłosić się dzieci i młodzież kilku stylach tanecznych: 

 Jazz & współczesny  
 Cheerleaders & nowoczesny  
 Hip- Hop & Street Dance 
 Balet 
 Latino solo 

W wybranych grupach otrzymają wytyczne i  będą przygotować prezentację taneczną na podstawie 
wytycznych od trenerów. W dzień rozstrzygnięcia CHALLENGE`u na grupie na massengerze z trenerem, tancerze 
wstawią filmik jak tańczą SOLO w domu, a my sprawdzimy prezentacje, i zatwierdzą prawidłowe wykonanie. 

W ramach „ " odbędzie się osiem takich wyzwań ON-LINE przez kolejne cztery 
miesiące w terminach: 

 15 kwietnia 
 30 kwietnia 
 15 maja 
 31 maja 
 15 czerwca 
 30 czerwca 
 15 lipca  
 30 lipca 

Na czternaście dni przed terminem WYZWANIA w danej grupie trenerzy przedstawią program lub zadanie. Po 
którym tancerze będą mieć czas na wytrenowanie figur lub fragmentu układu.  

Nagrody z nadrukiem loga dla uczestników w zależności od liczby podjętych WYZWAŃ: 

 2-3 wyzwania - kubek z nadrukiem  
 4-5 wyzwania - worek na buty z nadrukiem 
 6-7 wyzwań – koszulka z nadrukiem    
 8 wyzwań PUCHAR dla najbardziej wytrwałych 
 Oraz dyplom dla każdego tancerza biorącego udział choćby w jednym 

wyzwaniu. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa do trenera grupy lub bezpośrednio do 
organizatora tel: 506785852 Adam Szendzielorz. Oraz wpłaty na konto 25 zł za jedno WYZWANIE lub 175 zł za 
wszystkie osiem WYZWAŃ.Wpłaty należy uregulować na konto Akademii Tańca AS najpóźniej dwa dni przed 
terminem WYZWANIA na numer konta 19 1050 1230 1000 0097 0798 4978. W tytule imię i nazwisko tancerza 
oraz grupę.   

Wyzywamy Was wszystkich 😊  


