
REGULAMIN Rock the Balboa! 2023  
 

 
1. Organizatorem festiwalu Rock the Balboa! 2023 (zwane dalej: “Wydarzeniem”) jest 

Kolejowe Towarzystwo Kultury (Sekcja KMiTa Swing) z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Św. Filipa 6 zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji osoba rejestrująca się 
(zwana dalej “Uczestnikiem”) potwierdza wolę uczestnictwa w Wydarzeniu 
oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem.  

3. Wszyscy Uczestnicy w trakcie całego Wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania 
postanowień niniejszego regulaminu oraz Kodeksu Postępowania RtB!2023 
(znajdziesz go pod Regulaminem) oraz stosowania się do poleceń organizatorów 
oraz podmiotów zaangażowanych w przebieg Wydarzenia.  

4. Wysyłając swoje dane za pośrednictwem formularza rejestracji uczestnik wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rejestracji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz zgodnie z RODO, tzn. 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 3 95/46/WE.  

5. Wydarzenie odbywa się w dniach 5-8 maja 2023 r. 
6. Udział w Wydarzeniu może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. 
7. Pierwszeństwo udziału w Wydarzeniu mają Uczestnicy zgłaszający się w parach. 

Osoby rejestrujące się jako para, powinny oddzielnie wypełnić formularz rejestracji 
wpisując w przeznaczonym na to polu nazwisko partnera.  

8. Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego na stronie https://rockthebalboa2023.dancecamps.org/booking.php 
nie stanowi gwarancji udziału. Po wypełnieniu formularza uczestnik otrzyma 
wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Ostatecznym potwierdzeniem 
uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie wpłaty. W przypadku nieotrzymania od 
organizatora żadnej wiadomości po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt wysyłając wiadomość email na adres 
rockthebalboa.cracow@gmail.com.  

9. Po otrzymania informacji na temat wybranej metody płatności uczestnik ma 3 dni 
na dokonanie wpłaty. Dokonanie wpłaty stanowi gwarancję miejsca na Wydarzeniu. 
Koszty związane z przelewem pieniędzy pokrywa uczestnik.  

10. Jeśli uczestnik w ciągu 3 dni nie dokona wpłaty, jego rejestracja może zostać 
anulowana.  

11. Jeśli uczestnik zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu: 
a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po 
potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c); 
b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. należnej kwoty zostanie zwrócone 
po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c); 
c) po 31 marca 2023 r. – należna kwota nie zostanie zwrócona (z zastrzeżeniem lit. d); 
d) z powodu choroby zakaźnej (np. COVID-19) - 50 proc. należnej kwoty zostanie 
zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych; 
e) zachorowanie na chorobę zakaźną potwierdzić należy zaświadczeniem lekarskim 
lub pozytywnym wynikiem testu. 

12. Liczba miejsc dla uczestników Wydarzenia jest ograniczona. W przypadku 
wyczerpania się limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy ilością partnerów 
i partnerek, osoby rejestrujące się mogą zostać wpisane na listę oczekujących.  



13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz straty, kradzieże 
lub szkody w mieniu uczestników Wydarzenia powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, 
z wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatorów.  

14. Za zdarzenia losowe i ich konsekwencje (np. choroba instruktora), organizatorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian 
w harmonogramie w trakcie trwania Wydarzenia.  

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych 
wszelkich zdjęć i filmów zrobionych w czasie trwania Wydarzenia.  

 
KODEKS POSTĘPOWANIA RtB! 2023 

Rock the Balboa! jest wydarzeniem stworzonym z miłości do tańca Balboa oraz jego korzeni, 
czyli kultury afro-amerykańskiej. Jest spotkaniem międzykulturowym, otwartym 
na różnorodność,  jednoczącym we wspólnym zamiłowaniu do tańców swingowych. 

Naszym celem jest stworzenie wydarzenia tanecznego, podczas którego wszyscy 
uczestniczący czują się dobrze i bezpiecznie. Okazywanie sobie serdeczności i szacunku - 
bez względu na rolę w tańcu czy funkcję w społeczności tanecznej, uważamy za najwyższą 
wartość. 

Na parkiecie dbamy o partnerkę/partnera i bezkolizyjny taniec z innymi, a w razie kolizji 
o przeproszenie się wzajemne. Każdy wpływa na atmosferę wydarzenia i może ją polepszyć 
działając na rzecz innych np. organizatorzy pomagając uczestnikom, uczestnicy wspierając 
wolontariuszy. Za Wasze wsparcie z góry serdecznie dziękujemy! 

Nie tolerujemy zachowań i komentarzy słownych, w wyniku których ktoś może poczuć się 
dyskryminowany, poniżony, wykorzystany, upokorzony lub urażony ze względu na swoją 
płeć, rolę w tańcu, umiejętności taneczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, 
pochodzenie czy wyznanie, ponieważ jesteśmy równi. 

Każde niestosowne zachowanie - doświadczone lub zaobserwowane - należy zgłaszać 
do osób z ekipy organizacyjnej. Mamy bezdyskusyjne prawo usunąć z wydarzenia osobę 
zagrażającą bezpieczeństwu innych na ustalonych przez nas zasadach. Rock the Balboa! to 
przestrzeń kreatywna, taneczna, bezpieczna i otwarta. 

Pamiętajcie, jeżeli potrzebujecie pomocy, możecie do nas napisać lub zgłosić się 
bezpośrednio. 

Organizatorzy: 

Asia, Karolina, Mateusz, Staszek 


