II Domowe SHOW Taneczne
Regulamin
1. Organizator
Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Ul. 20. Października 30
63-000 Środa Wielkopolska

2. Termin zgłoszeń: 10.02.2021 - 10.04.2021
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.oksroda.pl oraz na profilu Facebook
Ośrodka Kultury w dniu 24.04.2021.
3. Konkurencje taneczne – SOLO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hip Hop
Jazz Dance
Modern Dance
Disco Dance
Breakdance
Jumpstyle
Acro Dance
Electrick Boogie
Balet
I inne

4. Kategorie wiekowe:
•
•

Dzieci do lat 11,
Młodzież od 12 do 24 lat + dorośli

5. Muzyka:
Każdy uczestnik tańczy jednominutowy układ taneczny do muzyki własnej.

6. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz nagrania
jednominutowego układu tanecznego, na adres e- mail domoweshowtaneczne@gmail.com do dnia
10.04.2021 r.
Soliści prezentują jedną choreografię. O zakwalifikowaniu uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje
rok urodzenia.

Przesłanie filmu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wideo oraz
publikację wizerunku w celach promocyjnych na dowolnych mediach Organizatora.
Przesłanie nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
jednocześnie jest zgodą rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, który nie ukończył
18 roku życia.
W SHOW mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący Gminę Środa Wielkopolska i
Powiat Średzki.
7. Nagrody:
Każdy uczestnik – tancerz biorący udział w „II Domowym SHOW Tanecznym” otrzymuje puchar i
dyplom uczestnictwa.
JURY dodatkowo wyróżni 3 osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają nagrody rzeczowe i
możliwość wystąpienia w dniu ogłoszenia wyników (24.04.2021) na happeningu z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca oraz publikację na profilu Facebook Organizatora.
Odbiór nagród z siedziby Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej: od 26.04.2021 do 30.04.2021
8. Jury:
Organizator powołuje 3-osobową Komisję Sędziowską.

9. Dane techniczne nagrania układu tanecznego:
•
•
•
•
•
•

Układ taneczny nie powinien przekraczać 1 minuty,
Sylwetka tancerza powinna być widoczna w całości przez cały czas trwania filmu,
Film powinien być opisany w następujący sposób: Imię i nazwisko uczestnika, kategoria
wiekowa, styl tańca,
Film powinien zostać nagrany w poziomie, bez cięć i innych form montażu,
Nagranie przesłane organizatorowi powinno zostać umieszczone na Google Drive,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych nagrań.

10. Cele:
•
•
•
•

popularyzacja różnych form tanecznych,
integracja lokalnego środowiska tanecznego,
rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
rozpowszechnianie kultury z użyciem przeznaczonych do tego popularnych platform i
komunikatorów

11. Postanowienia ogólne:

•
•
•

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie
ich przez Organizatora na potrzeby niniejszego SHOW,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn
niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających rozstrzygnięcia konkursu w dniu 24.04.2021 roku,
II Domowe SHOW Taneczne zostanie rozegrane zgodnie z regulaminem, podpisanym przez
uczestników lub ich opiekunów prawnych.

12. Wszelkich informacji dot. „II Domowego SHOW Tanecznego” udzielają:
Bogusława Błoszyk tel. 781 405 921 e-mail bogusia.hiphop@gmail.com
Maria Wieland (sprawy techniczne) tel. 571 243 285 e-mail oksroda.promocja@gmail.com

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji –
Konkursu „II Domowe SHOW Taneczne” organizowanego przez
Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie
Wielkopolskiej, ul. 20 października 30, 63-000 Środa Wielkopolska, tel.: 61 285 23 05, e-mail: sekretariat@oksroda.pl

2. Informacje kontaktowe powołanego inspektora ochrony danych osobowych, e-mail: iod@lesny.com.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie pt. „II Domowe SHOW Taneczne”, w oparciu
o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), którą to stanowi Pani/Pana zgłoszenie do udziału w konkursie
pt. „II Domowe SHOW Taneczne” organizowanym przez Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie
Wielkopolskiej.

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów
powierzenia zawartych z Ośrodkiem Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia wydarzenia.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu podjęcia udziału w konkursie pt. „II Domowe
SHOW Taneczne” organizowanym przez Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej.

10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

