
Mistrzostwa Pierwszego Tańca  
 
REGULAMIN KONKURSU - MISTRZOSTWA PIERWSZEGO TAŃCA 
 

1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Tomasz Batko Studio Pierwszego Tańca, ul. Siewna 30B 31-231 Kraków. 
2. Konkurs składa się z kilku etapów: etap zgłoszeń, etap eliminacji, etap półfinałowy, etap 1:1, etap 

finalowy 
3. Zgłoszenia rozpoczynają się od 5.10.2020 i kończą 30.10.2020 
4. Konkurs będzie trwał od 1.11.2020 a zakończy się 1.02.2021  
5. Zgłoszenia należy wysłać na mistrzostwa@studiopierwszegotanca.pl 
6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach 

wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w 
Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

 
 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca konto na instagramie, będąca 
followersem @studio_pierwszego_tanca_ oraz miała wesele w roku 2019 lub 2020 (do momentu 
zakończenia zgłoszeń)  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków 

 
a) wysłanie filmu ze swojego pierwszego tańca lub wysłanie linku, który przekieruje bezpośrednio do filmiku  
b) zgłoszenie się w terminie, który zawarty jest w punkcie 1 - podpunkt 3 
c) zapoznanie się z całym regulaminem 
d) w razie przejście do dalszego etapu udokumentowanie daty ślubu  
e) w razie przejścia do dalszego etapu przygotowanie 60 sekundowego filmiku z najciekawszymi momentami 
pierwszego tańca (w wypadku kiedy para wysyła link do YT i pierwszy taniec trwa wiecej nie 60 sekund - czyli 
zawsze)  
 

3. Zasady konkursu i nagrody 

 

1. Główną nagrodą jest 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz puchar 
2. Nagrodami pocieszenia dla finalistów są statuetki, dla półfinalistów medale - niezbędny adres do 

wysyłki.  
3. Konkurs składa się z etapu zgłoszeń, eliminacji, półfinału, etapu 1:1,  finału 
● Etap zgłoszeń, przyjmowane są wszystkie pary, które miały swój pierwszy taniec w roku 2019 i 2020, 

które nadesłały filmik lub link do pierwszego tańca, przesłanie imienia i nazwiska pary, przynajmniej 
jednego numeru telefonu, przynajmniej jednego konta instagramowego.  

● ze wszystkich zgłoszeń organizator wybierze 50 najlepszych filmów i będzie je prezentował na 
“wyróżnionej relacji” po 10 w każdym tygodniu - kolejność losowa. 



● Etap eliminacji to znaczy, wybranie 50 najlepszych pierwszych tańców - odbędzie się on w trakcie 
zgłoszeń i zakończy z momentem obejrzenia wszystkich przesłanych materiałów 

● Etap ćwierćfinału (planowo) 1.11.2020 - 5.12.2020. Początek głosowania to każda niedziela zaczynająć 
od 1.11.2020, do głosowania co niedziele wytypowanych będzie 10 filmików - razem 50. Wyniki będą w 
każdą sobotę zaczynając od 7.11.2020 a kończąc na 5.12.2020. Z każdego półfinału przejdą dalej po 5 
par z największą ilością głosów.  

● Etap półfinalu 1:1 to 25 + 1 filmik dodatkowy będzie to para z 6 miejsca, która miała najwiecej punktów 
ze wszystkich innych par na 6 miejscu. Razem 13 par, które będą walczyły ze sobą od dnia 7.12.2020 
do dnia 27.12.2020 -na zasadzie ankiety, która para ma przejść dalej. Ankieta będzie umieszczona po 
obu filmikach tak aby głosujacy mógł się zaznajomić z obiema promozycjami. 

● Etap finałowy to zestawienie 13 filmików finałowych i poddanie ich głosowaniu widzów: głosowanie 
4.01.2021 do 8.01.2021 do 23.59 

4. Zasady głosowania półfinałowego - na profilu @studio_pierwszego_tanca_ pojawi się 5 wyróżnionych 
relacji z każdym półfinałem. Pierwszą relacją będzie wtyczką Q&A - z pytaniem “ kto powinien przejść 
do finału” Para, która uzyska najwięcej odpowiedzi przechodzi do finału  

5. Zasady głosowanie 1:1 - to wyróżniona relacja, wstawienie 2 filmików ( rozkład pucharowy będzie 
dostępne na naszym koncie @studio_pierwszego_tanca_ tak aby najlepsi z wczesniejszej rundy nie 
trafili od razu na siebie  

6. Zasady głosowania finałowego - 13 najlepszych pierwszych tańców będzie opublikowane na naszym 
profilu @studio_pierwszego_tanca_ - filmiki opublikowane będa w całości - wygra para z największą 
ilością lajków pod filmikiem.  

7. Wyniki są tajne aż do dnia ogłoszenia wyników 
8. Nagroda zostanie doręczona do 30 dni od ogłoszenia wyniku. 

 

4. Wybrane pary zobowiązane sa do: 

 

1. wstawienia grafiki “biorzemy udział w Mistrzostwach Pierwszego Tańca” i oznaczenie naszego profilu 
@studio_pierwszego_tanca_ , wstawienia grafiki “walczymy 1:1 w Mistrzostwach Pierwszego Tańca” , 
wstawienia grafiki “jesteśmy w finale Mistrzostwa Pierwsego tańca” 

2. Promowania wydarzenia  
3. Przesłanie maksymalnie 60 sekundowego filmiku, może być zmontowany z najciekawszych momentów 

pierwszego tańca 

 

5. Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i do zmiany dat poszczególnych etapów - 
będzie jednak musiał oficjalnie o tym poinformować uczestników 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia ilości par, które awansują do połfinału 
3. Wszystkie dłuższe filmiki nie bedą brane pod uwagę w konkursie  
4. Celem konkusu jest wyłonienie najlepszej pary pierwszego tańca za rok 2019 - 2020  
5.  

 


