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Dance Universum BOOOOM Nemzetözi Online 
Táncverseny Versenyszabályzata 

„Együtt, egymásért!„ 

Verseny menete:  

Az online táncversenyen a nemzetközi zsűri egy időben, együtt, egy „helyen” vesz részt a 
produkciók levetítésekor, melyet élőben közvetítünk. 

A beküldött videókat szakmai zsűri fogja pontozni. A pontozó lapokat a verseny után le 
tudjátok tölteni a honlapunkról, de lesz élőben is zsűri vélemény. 

Jelentkezési feltételek: 

Jelentkezési dokumentumok kitöltése, videó beküldése, nevezési díj befizetése a határidőig. 

 

Díjazás: 

Különleges minősítő verseny a miénk, a táncosok fejlődése érdekében, kitaláltunk egy új 
dolgot.  

- Az első 3 helyezetten kívül értékelni fogjuk a többi táncos produkcióit is. 
- Ezen felül minden kategóriában a pontszámok alapján BOOOOM érmeket fognak 

kapni a tehetséges táncosok. Amivel szeretnénk kihangsúlyozni a magas pontszámú 
produkciókat, ezzel is motiválni őket.  

- Nem fellelkezünk meg az új táncosokról sem, főleg nem az új generációról. 
Szeretnénk motiválni a legkisebbek is különleges különdíjainkkal. (Legcukibb, 
legkitartóbb)  

- A célunk, hogy a profi és kezdő táncosok is motiválva maradjanak. 
 

- Minden induló oklevelet kap.  
 

- Minden kategóriában: Mini, manó, gyermek, junior, felnőtt kategóriában a 
legkimagaslóbb produkciók egy különleges BOOOOM kupát kapnak majd.  

 

Különdíjak minden kategóriába. (Mini, Manó, Gyermek, Junior és Felnőtt) 

• Legjobb koreográfus 
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• Legtehetségesebb táncos 

Legtechnikásabb Táncos  

• Legjobb elődadás 

• Legjobb „jelmez” 

• Zsűri különdíj 

. Legcukibb táncos 

. Legkitartóbb táncos 

 

Dance Universum Különdíjak:  

A különdíjas produkciók a következő online/ élő Dance Universum táncverseny ingyen 
nevezhetnek. 

 

 

Videó: 

- A videók nincsenek meghatározva, hogy otthon vagy a táncteremben készülnek. Lehet régi 
felvétel és új is. Beküldhető olyan videó is, amit már más versenyen indítottatok.  
A videó hossza 4 percnél nem lehet hosszabb és min. 1 perces legyen.  
Tudjuk, hogy mindenkinek nehéz, ezért próbáljuk megkönnyíteni a dolgotokat. 
 

Videó beküldése: 

3 lehetőség is van 

1. duonlinevideo@gmail.com ra várjuk. Minden indulóval megosztom a DU mappát,  ahová fel 
tudjátok tölteni a videókat. Minden induló az iskola, vagy neve alapján hozzon létre egy saját 
mappát és oda feltöltse fel a videókat. Így átlátható és gyorsabban kezelhető lesz számunkra 
az összes videó. 

2. Ha YouTube-on van fent a videótok, akkor elég a link elküldése. 
3. Ha pedig a saját Drive-on már fent van, küld el nekünk a linket (szerkeszthető formátumban) 

A videókat a nevezési lapon feltüntetet adatok alapján nevezzétek el! 

Versenyző: Versenyző neve és Egyesülete neve 

Kategorizálás: Gyerek /Hip-Hop / Szóló 
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Minősítés: Amatőr / Profi 

Megjegyzés:  

• A zenei anyag elnevezése 

Például: anonim tánciskola_gyerek_hiphop_szolo_amator.video 

 
 

 

Egyedi háttér: 

Az első kettő online versenyekből szeretnénk egy összeállítást készíteni, és persze régi versenyek 
hangulatát is szeretnénk felidézni. Ezért még a zsűri értékel, a háttérben láthatjátok kik tiszteltek meg 
minket eddig a részvételükkel.  

 

Közös tánc: 

A Dance Universum híres az eredményhirdetés előtti szenzációs bulikról. 

Próbáljuk visszaadni az igazi Dance Universum táncverseny hangulatát. Ezért még készülünk közös 
tánccal is. Még  a zsűri értékel, vagy a „szünetben”  egy vagy több Dance Universum táncos fog 
benneteket szórakoztatni. Ehhez mindenképp 

 

Nevezési díj: 

Szóló: 3500 Ft/fő   

Duó: 5000 Ft 

Trió: 6000 Ft 

Csoportos nevezés 10-fő –ig - 15.000 Ft 

Formáció nevezés: 10- 20 főig -  20.000 Ft 

Formáció II.  20 főtől  - 25.000 Ft 

 

Nevezési díj befizetése:  

 A nevezési díjat több módon is rendezhetitek a nektek legkényelmesebb módon. Postán rózsaszín 
csekk formájában a Szabó Gyula (Dance Universum), 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7. számra 
küldve, illetve átutalással is megtehetitek melynek számlaszáma: 



[Ide írhat] 
 

Kedvezményezett: Szabó Gyula E.V. 

11732002 - 20419486 - 00000000 (OTP Bank) 

 Megjegyzés: Az iskola (vagy induló) neve  

Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni! 

 

Tudásszintek: 

Versenyrendszerünk a többi versennyel azonosan szintén nyílt rendszerű, tehát bárki részt 
vehet. A versenyek pontozásos rendszerben működnek. 

Két csoportba soroltuk az induló versenyzőket. 

„A” (amatőr) szint: Azon versenyzők számára biztosítjuk ezt a kategóriát, akiknek kevesebb 
gyakorlatuk van a színpadi fellépések, versenyzés terén. 

„P” (profi) szint: Akik már kinőtték a kezdő szintet, meg van a kellő versenytapasztalatuk és színpadi 
rutinjuk, továbbá bármely magyar bajnokságon megállnák a helyüket. 

 

Korcsoportok: 

Mini: 3-5 éves korig  

Manó 6-10 éves korig 

Gyermek 11-13 éves korig 

Junior 14-18 éves korig 

Felnőtt 18 év felett 

Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni! 

A zsűrinek jogában áll a versenyszámokat „A”-ból (amatőr) „P”-be (profi) kategóriába, illetve fordítva 
is „P”-ből (Profi) „A”-ba (amatőr) kategóriába átminősíteni. 
 

Az életkorhoz kapcsolódó követelmények: 

• Azon csapattagok, akiknek életkora két korcsoport közé esik a verseny évében, mindkét 
korcsoportban versenyezhetnek. 

• Egy csapatban csakis két csapattag életkora lehet az adott korosztálynál alacsonyabb korosztályú. 

• Korcsoportugrás lehetséges, de csak a magasabb korcsoportba. 
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• Minden versenyző nevezhet magasabb korcsoportba is, viszont alacsonyabb korcsoportba nem. 

• Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt profi kategóriában indulhat! 

 

 

Kategóriák: 

Urban dance 

Tánctermi táncok 

Majorette és Twirling alapú táncok  

Sporttáncok 

Akrobatikus sporttáncok 

Modern tánc alapú táncok 

open 

Művészi táncok 

 

Táncverseny kategória:  

  

- Freestlye kategória , itt nincsenek határok, csak te vagy és a zene. Küld el otthoni vagy 
tánctermi felvételeiteket.  

- Legkreatívabb videó: Mivel a tánc egy művészet, amit nem csak zenével és mozdulatokkal 
lehet kifejezni. Meghirdetjük ezt a kategóriát is. Mutasd meg, hogy a te videód a legszebb, 
legegyedibb. Itt is számít a tánc és a zene, de minden további pontszám a videóra összpontosul.  

- TikTok Dance Challenege kategória :D Bármilyen TikTok dance challenge videó beküldhető. 

 

 

Bírák 

A verseny zsűritagjai, független, szakmailag elismert tánctanárok, táncpedagógusok. 

A versenyszámok értékelése 
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Minden pontozó Bírónak a saját speciális kritériuma alapján kell pontoznia a 10-es pontszámig a 
csapatok által előadott gyakorlatot. Ezek a pontszámok rangsorolják a csapatokat minden egyes bíró 
által. 

A versenyszámok értékelése 

• Koreográfia 

Az egyediség, sajátos és különleges mozdulatok, szenvedély, sokszínűség, pontosság, térforma 
váltások, tér kihasználása, kontaktus, formáció és vizuális látvány. 

• Technika 

Dinamikus mozgás, komplexitás, szinkronizálás a zenével és egymással, zene kifejezése és 
értelmezése, akrobatikus elemek kivitelezése, mozdulatsorok kivitele különböző tánc stílusoknál, 
ritmusváltások 

• Előadásmód 

Kötöttségektől mentes megjelenés, egyediség, kisugárzás, színpadi attitűd, látványosság, stílusbeli 
harmonizáció, hangulatkeltés 

• Megjelenés, ruházat 

Egyedi stílus, táncstílusnak és korosztálynak megfelelő ruházat, összbenyomás 

 

Pontozási útmutató 

A következő pontozási útmutatót használja a zsűri a produkcióknál: 

Pontszám: 

10.0 - Tökéletes 

9.5 

9.0 – Kitűnő 

8.5 

8.0 - Nagyon jó 

7.5 

7.0 – Jó 

6.5 

6.0 – Kielégítő (átlagon felüli) 

5.5 
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5.0 – Megfelelő (átlagos) 

4.5 

4.0 – Nem Elegendő (átlag alatti) 

3.5 

3.0 – Kevés 

2.5 

2.0 

1.5 – Nagyon kevés 

1.0 

0.0 Nem kísérelte meg / Diszkvalifikált 

Bírók 

A bírói gárda 3, 5 esetleg 7 tagú lehet (a rendezvény szervezőinek joga van ettől eltérni) 

 

Tiltakozás 

A bírói testület a döntés vagy a pontozás ellen nem fogad el semmilyen tiltakozást. 

 

Nyilatkozat és adatvédelem 

A verseny szervezői a produkciókhoz használt videó anyagok lejátszhatóságáért, minőségéért és 
jogdíjaiért semmi féle felelősséget nem vállalnak. 

A Dance Universum szervezői a leadott videókat és adatokat bizalmasan kezelik. A rendelkezésre 
bocsátott videó anyagokat harmadik személy számára nem adják tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett 
előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja. 

A nevezéssel megadja a jogot, engedélyt, és felhatalmazza a Dance Universum-ot a fotói, 
mozgóképei, hangfelvétele és/vagy arcképei bármilyen törvényes célból történő felhasználására 
beleértve, de nem kizárólagosan a promóciós-, reklám és marketing tevékenységet. Továbbá 
hozzájárul, hogy ezen esemény jogtulajdonosa, bármely jogutódja, szervezősége, gyártásvezetői, 
támogatói vagy partnerei az így készült fényképet vagy videó felvételt jogszerű célból felhasználja: 

• bármilyen reklámban,  

• film és hangszalagon, 

•  DVD-n, 
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•  Blu-ray-en,  

• egyéb digitális formában  

 

ADATVÉDELEM 

A szervező számára kiemelkedő fontosságú cél a versenyzők által a rendelkezésére bocsátott 
személyes adatok védelme, illetve a versenyzők információs önrendelkezési jogának a biztosítása. 
Ennek keretében a szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény alapján a versenyzők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok 
alapján és azokkal összhangban kezeli. 

 

A jelen adatvédelmi rendelkezések értelmezése szempontjából használt alapfogalmak: 

 

• Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

• Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat, ahol bűnügyi személyes adatnak minősül a büntetőeljárás során 
vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-
végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 
előéletre vonatkozó személyes adat; 

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése is; 

• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől; 

• Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik; 
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• Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

• Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

• Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

• Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

• Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné 
tétele; 

 ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

A versenyző (csapatvezető) a jelentkezési lapot önkéntesen küldi el, amellyel kifejezett hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a szervező a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban 
meghatározott célból kezelje. 

Az adatok kezelője: Szabó Gyula E.V. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7.  

Nyilvántartási száma: 38674281; adószáma: 66758192-1-23, illetve a verseny bonyolításával és 
rendezésével megbízott, T.S.T Tánciskola Növendékeiért alapítvány, Székhelye: 6034 Helvécia, Csóka 
Sor 1. ; Nyilvántartási szám: 03-01-002517; adószáma:18646906-1-03; illetve képviselő: Váczi 
Nikolett. 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az 
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az 
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának 
védelmét. 

Az adatkezelés célja a DANCE UNIVERSUM TÁNCVERSENY sikeres megszervezése és lebonyolítása, az 
abból fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése. Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok 
körében lehetséges, amelyeket a versenyző kifejezetten engedélyezett. A versenyzőtől különleges 
adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, 
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Az adatkezelés jogalapja a versenyző önkéntes adatszolgáltatása. 

Az adatkezelés a jelentkezési adatlap elküldése napján kezdődik és a versenyző adatkezelési 
hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig tart, ezt követően a személyes adatok 
törlésre kerülnek. 

A szervező a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a 
verseny megszervezése érdekében szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy 
esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 
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A VERSENYZŐ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E körben az érintett kérelmére 
adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül írásban, közérthető formában ingyenesen megadni a tájékoztatást. 

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. 
Ilyen esetben az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, 
valamint tájékoztatni a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni. 

2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. 

Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett kéri, 
vagy az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, vagy az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy azt a bíróság elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a 
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy 
tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény 
lehetővé teszi. 

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 
eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen 
megállapítható, az abban foglaltaknak haladéktalanul eleget tesz, és döntéséről írásban tájékoztatja a 
tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő írásban megindokolja a döntését. 

A tiltakozás elutasítása esetén, amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján 
hozott döntéssel, vagy amennyiben az adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a 
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül, az érintett bírósághoz 
fordulhat. 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) 
fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy 



[Ide írhat] 
 

annak közvetlen veszélye fennáll kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A 
Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, illetőleg hatósági eljárást indít. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Levelezési cím: 

Szabó Gyula 6078, Jakabszállás, Dózsa György u. 7. 

 

Email: danceuniversum@gmail.com 

Website: www.danceuniversum.com 

 

Minden információ, versenyszabályzat, nyilatkozat, nevezési lap és összesített nevezés, megtalálható 
és letölthető a www. danceuniversum.com weboldalon. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/dance.universum.kecskemet/ 

Mobil: 

Váczi Nikolett +36 30/ 873 19 95 

Szabó Gyula +36 20/ 932 80 91 

 

 

Mindenkit sok szeretettel vár a Dance Universum szervező csapata.  
Sikeres felkészülést és sok sikert kívánunk! 

 

 


