
 
Baila Grand Prix – cykl turniejów wewnętrznych dla tancerzy Bailamos 

 
Organizator: Studio Tańca Bailamos  
Partner: Fale Loki Koki  
 
Miejsce: Studio Tańca Bailamos Fordonska 74, Bydgoszcz  
 
Termin: I edycja  29 listopada 2020r.  
 
Kategorie taneczne: 
Solo/Duos Samba, Cha ch, Rumba, Paso Doble, Jive, Bachata, Salsa, Merenque 
 
Couple (pary)  
- kombinacja 3 tańców Standard: walc angielski, walc wiedeński, quickstep 
- kombinacja 3 tańców Latin: samba, cha cha, jive 
 
Poziomy i kategorie wiekowe: 

 
*Bronze/Silver/Gold   Mini Kids I 5-6 lat 
*Bronze/Silver/Gold   Mini Kids II 6-7 lat 
*Bronze/Silver/Gold   Juveniles I 8-9 lat   
*Bronze/Silver/Gold   Juveniles II  10-11 lat 
*Bronze/Silver/Gold   Junior I  12-13 lat 
*Bronze/Silver/Gold   Junior II  14-15 lat 
*Bronze/Silver/Gold   Youth I i II 16-20 lat 

 
Czas prezentacji: 1 min., muzyka organizatora, choreografie dowolne  

 

Poziomy zaawansowania: 
* BRONZE - solistki, duety, pary startujące pierwszy raz na turnieju tańca, z rocznym stażem 

* SILVER - solistki, duety, pary początkujące z dwuletnim stażem 

* GOLD - solistki, duety średniozaawansowane i zaawansowane, staż dłuższy niż dwa lata 

Komisja sędziowska w przypadku wątpliwości poziomu ma prawo przenieść uczestnika do wyższej 
kategorii zaawansowania. 

 

Skład Komisji Sędziowskiej i Skrutacyjnej, w tym: 

Michał Milewski sędzia główny, sędzia WADF, Ambasador Federacji  WADF 

Łukasz Prochacki Warszawa - sędzia WADF  

Paweł Kolman  

Elena Moiseeva Kwiatkowska 



Oprawa muzyczna: Filip Kot  

 

Termin zgłoszenia: 24.11.2020 (wtorek) - SMS do Karoliny Linowskiej 505039679 

   

Warunki uczestnictwa w turnieju: 

 -  w turnieju może wziąć klubowicz Studia Tańca Bailamos 

        -  warunkiem wzięcia udziału jest opublikowanie w swoich serwisach społecznościowych 

(Instagram, Facebook, Tik Tok) zdjęcia z kosmetykiem Fale Loki Koki i oznaczenia @stbailamos oraz 

@falelokikoki_. W przypadku dodania materiału w serwisie Tik Tok – zdjęcie z produktem należy 

wysłać do Roberta Linowskiego – 510 130 555 (sms, whatsapp, itp.). 

 

OPŁATA STARTOWA: 

30 zł - 1 start (1 taniec) 

45 zł - 2 starty 

60 zł - 3 starty 

75 zł - 4 starty 

90 zł - 5 startów i więcej 

  

Wydarzenie bez udziału publiczności! 

 

Relacja live przez platformę YouTube, link będzie przekazany rodzicom startujących dzieci przez sms. 

 

Nagrody dla solistek, duety, par  finałowych: medale (miejsce I-III)  i dyplomy.  

 

Cykl Baila  Grand Prix zakończy się wyłonieniem najlepszej solistki, duetu, pary poprzez gromadzenie 

punktów w każdej rundzie Grand Prix.  

 

Bezpieczeństwo! 

- turniej odbędzie się w podzielonych grupach bez publiczności 

- uczestnicy muszą stosować się do ogólnie panujących zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja dłoni, 

utrzymanie dystansu)  

- w części wspólnej obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, maseczkę zdejmujemy bezpośrednio 

przed startem 

 

 

 

 


