
 

 

REGULAMIN 

RED BULL BC ONE CYPHER POLAND 2023 

 

1. Cel imprezy 

Red Bull BC One Cypher Poland 2023 to impreza, której celem jest popularyzacja kultury Hip Hop, 

w szczególności tańca breaking poprzez organizację turnieju tanecznego w kategorii: bboys i bgirls  

(„Impreza”).  

2. Organizator Imprezy 

Organizatorem Imprezy na zlecenie: 

Red Bull Sp. z o.o. 

Ul. Racławicka 99  

02-634 Warszawa 

Jest: 

Catch The Flava Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 3/9 

31-155 Kraków 

Oficjalny serwis internetowy imprezy: 

www.redbull.pl/bcone  

e-mail: bconepolandcypher@gmail.com 

3. Terminy i miejsce 

Impreza odbędzie się 19 lutego 2023r. w Klubie „Studio” przy u. Witolda Budryka 4, 30-072 Kraków. 

Szczegółowy program Imprezy podany jest na stronie www.redbull.pl/bcone. 

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu Imprezy. 

4. Warunki uczestnictwa 

A. Do udziału w turnieju tanecznym Red Bull BC One Cypher Poland 2023 dopuszczone będą 

osoby, które posiadają obywatelstwo polskie i w dniu Imprezy będą miały ukończone co najmniej 

16 lat oraz dokonają zgłoszenia oraz potwierdzenia zgłoszenia, zgodnie z punktem 5. Tancerze i 

tancerki mogą się zgłaszać wyłącznie we właściwej dla siebie kategorii (bboys lub bgirls). 

B. Finał turnieju tanecznego Red Bull BC One Cypher Poland 2023 jest otwarty dla publiczności. 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, powinny przebywać na Imprezie w towarzystwie 

pełnoletniego opiekuna. Wstęp w charakterze publiczności wymaga posiadania biletu, który można 

nabyć na stronie: www.ebilet.pl (cena biletu podana została na stronie www.redbull.pl/bcone).  

5. Zapisy 

A. Ażeby wziąć udział w turnieju tanecznym Red Bull BC One Cypher Poland 2023, należy dokonać 

zgłoszenia w terminie do 19 lutego 2023r., wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie 

www.redbull.pl/bcone.  

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zasad uczestnictwa w Imprezie, a także 

udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku artysty oraz prezentowanych przez niego utworów 
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i artystycznych wykonań na potrzeby nagrania wideo i fotografowania Imprezy, zgodnie z zasadami 

szczegółowo opisanymi na stronie zgłoszenia.  

Ilość miejsc dla uczestników turnieju tanecznego Red Bull BC One Cypher Poland 2023 jest 

limitowana i podana została na stronie www.redbull.pl/bcone. W miarę wolnych miejsc organizator 

dopuszcza możliwość uwzględnienia zgłoszenia dokonanego po tym terminie, w tym na miejscu 

Imprezy.   

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z posiadaniem prawa wstępu na finał turnieju tanecznego Red 

Bull BC One Cypher Poland 2023 w charakterze publiczności.   

B. Wymogi określone w punkcie A powyżej nie dotyczą zaproszonych przez Organizatora 8 bboys 

i 4 bgirls, którzy otrzymają dziką kartę (wild card), uprawniającą do udziału w finale turnieju Red 

Bull BC One Cypher Poland 2023. Informacja o przyznaniu dzikich kart zostanie opublikowana z 

odpowiednim wyprzedzeniem na stronie: www.redbull.pl/bcone. 

C. Warunkiem dopuszczenia do turnieju tanecznego Red Bull BC One Cypher Poland 2023 jest 

potwierdzenie zgłoszenia w biurze Imprezy, przed rozpoczęciem turnieju.   

D. Przy potwierdzeniu zgłoszenia każdy z uczestników jest zobowiązany okazać dokument 

potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, 

paszport). 

E. Przez potwierdzenie zgłoszenia uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i potwierdza, 

że nie wykazuje objawów zakażenia wirusem COVID-19 i nie przebywa na kwarantannie, ani w 

izolacji w związku z podejrzeniem o zakażenie wirusem COVID-19, ani też nie kontaktował się (w 

okresie 14 dni przed Imprezą) z osobą zarażoną wirusem COVID-19 lub przebywającą na 

kwarantannie/izolacji z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem COVID-19, a ponadto ogólny 

stan jego zdrowia oraz umiejętności pozwalają na udział w turnieju tanecznym.   

F. Udział w turnieju tanecznym Red Bull BC One Cypher Poland 2023 jest bezpłatny. Z uwag na 

fakt, że wstęp dla publiczności jest biletowany, osoby, które nie zakwalifikują się do finału turnieju 

powinny posiadać bilet wstępu. 

G. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa w Imprezie, z zastrzeżeniem punktu 9. 

6. Turniej taneczy Red Bull BC One Cypher Poland 2023 

A. Turniej taneczny Red Bull BC One Cypher Poland 2023 składać się będzie z eliminacji i finału. 

O wyborze finalistów decydować będzie ocena umiejętności tanecznych, zaprezentowanych przez 

uczestników podczas eliminacji. Pierwsza faza eliminacji odbędzie się w formie pokazów, na które 

uczestnicy będą wywoływani po cztery osoby – najpierw bboys, a po nich bgirls. Układy taneczne 

będą prezentowane jeden po drugim. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia czasu 

trwania pokazu. Po pierwszej fazie eliminacji wybranych zostanie 16 bboys i 8 bgirls, którzy zostaną 

zestawieni odpowiednio: w 8 i 4 pary w ten sposób, że najwyżej ocenieni zostaną skonfrontowani 

z najniżej ocenionymi. W tak dobranych parach bboys i bgirls rozegrają w swoich kategoriach bitwy 

taneczne (po 1 rundzie), których zwycięzcy przejdą do finału, gdzie w drodze losowania zostaną 

skonfrontowani z osobami rozstawionymi z dziką kartą.  
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Przed przystąpieniem do finału ogłoszone zostanie, z ilu rund składać się będą bitwy finałowe. 

Zwycięzcy bitew finałowych przejdą zgodnie z drabinką pucharową do kolejnej fazy, by rozegrać 

pojedynek ze zwycięzcami najbliżej ulokowanych na drabince par. Schemat ten zostanie 

powtórzony aż do bitwy o pierwsze miejsce. Nie przewiduje się walki o trzecie miejsce.          

B. Podczas wykonywania układu tanecznego tancerz nie może naruszyć nietykalności cielesnej 

przeciwnika. Umyślne naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika w trakcie układu może 

skutkować dyskwalifikacją.   

C. Jury składa się z trzech sędziów powołanych przez Organizatora. Jury ocenia występy tancerzy 

według ustalonych przez siebie kryteriów, a decyzje sędziów nie podlegają zaskarżeniu. 

Członkowie jury nie ujawniają ocen prezentacji eliminacyjnych. Po wykonaniu układów tanecznych 

w pojedynkach sędziowie wskazują, który z tancerzy zwyciężył. W razie różnicy zdań, decyduje 

zdanie większości, przy czym w razie wskazania remisu przez dwóch sędziów, decydujący jest 

głos trzeciego sędziego, który wskazał zwycięzcę. W razie werdyktu nie pozwalającego na 

ustalenie zwycięzcy, zarządza się dogrywkę, którą oceniają wszyscy sędziowie, w tym także ci, 

którzy wcześniej wskazali na remis.  

D. Organizatorzy zapewniają oprawę muzyczną wykonywanych układów. Dobór muzyki nie 

podlega oprotestowaniu.    

E. Zwyciężczyni i zwycięzca Red Bull BC One Cypher Poland 2023 otrzymają nagrodę w postaci 

prawa reprezentowania Polski podczas Światowego Finału Red Bull BC One w 2023r. na zasadach 

określonych w odrębnym regulaminie. W ramach nagrody zwycięzca i zwyciężczyni będą mieli 

zorganizowany wyjazd na Światowy Finał Red Bull BC One w 2023r. oraz pokryte koszty związane 

z przelotem/przejazdem i zakwaterowaniem, a także zostaną objęci przez organizatora 

Światowego Finału pakietem hospitality. 

F. Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych, w tym także 

przez partnerów Imprezy. 

G. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 760 zł. brutto, zostanie ona powiększona o 

dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,13% nadwyżki, która nie zostanie wydana 

zdobywcy nagrody, lecz przekazana właściwym organom skarbowym przez płatnika podatku 

dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w 

art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wraz z wpłatą podatku 

płatnik złoży formularz deklaracji podatkowej do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.  

M. Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Wymogi sanitarne w związku z epidemią COVID-19  

A. W związku z zagrożeniami związanymi z epidemią COVID-19:  

1) Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania limitów osób biorących udział w Imprezie, 

zarówno w charakterze publiczności, jak i uczestników, 

2) wstęp na teren Imprezy jest zabroniony dla osób wykazujących objawy zakażenia wirusem 

COVID-19, w szczególności mających temperaturę wyższą niż 37,5 stopni Celsjusza, 



 

 

przebywających w izolacji lub na kwarantannie,  jak również dla osób, które kontaktowały się w 

okresie 14 dni przed Imprezą z osobą zarażoną wirusem COVID-19 lub przebywającą w izolacji/na 

kwarantannie z powodu podejrzenia o zakażenie wirusem COVID-19,   

3) przed wejściem na teren Imprezy Organizator ma prawo dokonywać pomiarów temperatury,  

4) Organizator będzie dezynfekował w stosownych odstępach czasu węzły sanitarne, 

scenę/parkiet itp., 

5) Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk, 

6) po wejściu na teren Imprezy publiczność zobowiązana jest do zajęcia przeznaczonych dla niej 

miejsc na widowni i nieprzemieszczania się bez uzasadnionego powodu, 

7) Organizator może zarządzić, że publiczność, w tym także uczestnicy, zobowiązani są używać 

masek ochronnych oraz zachowywać dystans od innych osób, 

8) zaleca się, ażeby publiczność, w tym uczestnicy, dezynfekowali ręce co najmniej, gdy wchodzą 

i opuszczają miejsce Imprezy,  

9) osoba z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora i 

postępować zgodnie z jego instrukcjami. 

B. Publiczność, w tym uczestnicy zobowiązani są przestrzegać w trakcie Imprezy powszechnie 

obowiązujących w związku z epidemią COVID-19 wymogów sanitarnych, a ponadto poleceń 

Organizatora i służb porządkowych w tym względzie. Wchodząc na teren Imprezy każdy godzi się, 

że w trakcie Imprezy nie będzie możliwe zachowanie pełnego dystansu społecznego oraz pełnej 

ochrony sanitarnej. W związku z tym każdy bierze udział w Imprezie na własne ryzyko.      

C. Organizator zastrzega sobie prawo upomnienia osoby, która nie stosuje się do wymogów 

sanitarnych, a w ostateczności usunięcia jej z Imprezy.   

D. Powyższe regulacje sanitarne mogą ulec uszczegółowieniu, a ponadto modyfikacji, stosownie 

do aktualnie obowiązujących przepisów i obostrzeń sanitarnych.   

8. Skargi i protesty 

1. Wszelkie skargi związane z organizacją Imprezy należy zgłaszać w trakcie Imprezy w biurze 

Imprezy, a po zakończeniu Imprezy Organizatorom. Organizator zastrzega sobie prawo 

rozpatrzenia skargi w terminie 14 dni od jej wpływu. 

2. Protesty dotyczące werdyktów jury można kierować na ręce jury w ciągu 5 minut od ich 

ogłoszenia. Protesty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

9. Reklama 

Podczas Imprezy uczestnicy nie mogą eksponować elementów brandingowych marek 

konkurencyjnych wobec Red Bull, za jakie, dla potrzeb Imprezy, uznaje się marki wszelkich 

napojów, w szczególności energetycznych i izotonicznych. 

10. Postanowienia różne 

A. Każdy uczestnik bierze udział w Imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, a przystępując 

do udziału potwierdza, że jego stan zdrowia i umiejętności na to zezwalają. Organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków uczestników. 



 

 

B. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo oraz zachowanie 

wszelkich zasad fair play. 

C. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatorów, służb 

porządkowych i informacyjnych. 

D. Impreza będzie rejestrowana przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w Imprezie, 

wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach 

filmowych, audio i fotografiach, w tym także w materiałach reklamowych organizatorów i spółek z 

grupy Red Bull, i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. 

11. Postanowienia końcowe 

A. Regulamin może ulegać zmianom, w szczególności, gdy zmienią się przepisy lub obostrzenia 

sanitarne, związane z epidemią COVID-19. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, 

która umieszczona jest na stronie:www.redbull.pl/bcone 

B. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy, w szczególności, jeżeli jej organizacja 

nie będzie możliwa w świetle przepisów. 

C. Wszystkie sporne kwestie, nie objęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez 

Organizatorów. 

 


