
REGULAMIN   

I  POWIATOWEGO KONKURSU TAŃCA NOWOCZESNEGO 

LIDZBARK WARMIŃSKI 2019  

 

1. ORGANIZATOR: 

                                     Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto 
                                     ul. Ks. J. Poniatowskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński 
                                     tel. 089 767 31 47; e-mail: mdklidzbarkwarm@tlen.pl 
 

2. TERMIN:  

Rejestracja zawodników i próba parkietu 08.06.2019r. (sobota), godzina 9:00-10:00,       
start godzina 10:00 
 

3. MIEJSCE: 
Hala Sportowa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych  
w Lidzbarku Warmińskim, ul. J. Wierzbickiego 3a 
 

4. CELE IMPREZY: 
 popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych, 
 rozwijanie talentów estradowych, 
 podkreślenie walorów wychowawczych pracy artystycznej w zespołach tanecznych, 
 wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami  i uczestnikami 

konkursu, 
 wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu oraz promocja Powiatu Lidzbarskiego. 

 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 
 do 8 lat, 
 od 9 do 11 lat, 
 od 12 do 15 lat, 
 powyżej 15 lat. 

O przynależności uczestnika do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.             
O przynależności grupy do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości 
składu zespołu. Najstarsi tancerze w grupie mogą być starsi tylko o jeden rok od 
podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej. Członek jednego zespołu nie może być 
członkiem innego (biorącego udział w bieżącej edycji konkursu) zespołu.   
 

6. KATEGORIE TANECZNE: 
W konkursie mogą uczestniczyć: 

 soliści (prezentacja układu : 1 minuta),  
 duety (prezentacja układu: 2 minuty),  
 mini formacje od 3 do 7 osób (prezentacja układu do 4 minut)   
 formacje od 8 do 24 osób (prezentacja układu do 6 minut) w następujących formach 

tanecznych tj. hip hop, disco dance, taniec współczesny i inne formy tańca.   
 

7. NAGRODY, JURY: 
Organizatorzy konkursu zapewniają wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy za 
udział. Za zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie wyróżnień przewidziane są puchary 
dla mini formacji i formacji natomiast medale dla solistów i duetów.  

mailto:mdklidzbarkwarm@tlen.pl


Jury przyzna również nagrodę GRAND PRIX niezależnie od kategorii. Prezentacje 
oceniać będzie Jury w 3-osobowym składzie. 
Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, choreografia, technika i harmonia ruchu, 
ogólne wrażenie artystyczne, dobór muzyki pod kątem możliwości i wieku tancerzy. 
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
 

8. MUZYKA: 
Każdy zespół zobowiązany jest przesłać podkład muzyczny na adres mailowy: 
turniejtancamdk@wp.pl  
Za nagranie utworu i jego jakość odpowiada instruktor.  
Zaleca się posiadanie nagrania zastępczego na nośniku pendrive.  
 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE: 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnionej 
karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego 
wzoru w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 01.06.2019r. na adres Organizatora 
oraz wniesienie wpisowego w wysokości 20 zł od osoby (10 zł za każdą następną 
kategorię) na konto Organizatora: Bank Millennium nr rachunku:                               
76 1160 2202 0000 0003 5072 6604 z dopiskiem „I PKTN wpisowe + nazwa zespołu + 
liczba uczestników”. 
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z p. Żanetą Figas lub  
p. Esterą Płonowską, tel. 793 892 675 lub 89 767 31 47. 
W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z p. Edwardem Chrostkiem              
tel. 793 892 675 lub 89 767 31 47.    
 

10.  SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie. 
Organizator zapewnia służby medyczne na potrzeby doraźne. 
Koszty ubezpieczenia pokrywa instytucja delegująca. Organizator nie sprawuje 
opieki nad uczestnikami konkursu. Każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa 
przybywa ze swoim opiekunem lub instruktorem. Każda grupa powinna posiadać 
opiekuna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instruktorzy odpowiadają za 
zachowanie swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo w trakcie trwania 
konkursu oraz za ewentualne straty materialne. 
Organizator zobowiązuje zespoły do dzielenia się garderobami z innymi grupami 
oraz przestrzegania zasad przebywania w garderobach (powinny tam przebywać 
tylko osoby z zespołu i opiekunowie). Organizator nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione   w szatni. 
Uczestnicy konkursu pod opieką instruktorów zobowiązani są do pozostawienia 
porządku w szatni po zakończonym występie. 
Każdy przebywający na konkursie tanecznym ma obowiązek przestrzegać zaleceń 
organizatora, przepisów p/poż. i b.h.p. 
Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii 
wiekowej i tanecznej. 
Organizator ustala kolejność prezentacji zespołów. Zmiana kategorii wiekowej            
i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa.  
Każdy uczestnik musi posiadać dowód tożsamości potwierdzający wiek. 
Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie 
zdjęć oraz nagrań przez organizatorów oraz media obsługujące imprezę. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu. 



 

 

I  POWIATOWY KONKURS TAŃCA NOWOCZESNEGO  

LIDZBARK WARMIŃSKI 2019 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

1. Imię i nazwisko solisty, nazwa duetu/zespołu: …………………….…… 

2. Kategoria wiekowa: ……………………………………………..…………...... 

3. Nazwa i adres placówki delegującej: ……………………………….……. 

4. Ilość uczestników: …………………………………………………………... 

5. Imię i nazwisko instruktora/opiekuna: ………………………………..…. 

6. Imię i nazwisko choreografa: ………………………………………….…... 

7. Muzyka: ………………………………………………………………….…… 

8. Bezpośredni kontakt z opiekunem/nr telefonu: …………………….….. 

9. Tytuł prezentowanej choreografii ze wskazaniem kategorii tanecznej: 

……………………………………………………………………………………. 

10. Czas trwania: …………………………………….…………………………... 

11. Wymagana techniczne: ……………….…………………………………….. 

12. Zobowiązuje się do wniesienia wpisowego przelewem na konto          

w wysokości: 

20zł x…………osób = ……………….zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 
 
 
…………………………………………………….. 
        Imię i nazwisko uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych osobowych przez Organizatora, 

Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 

1000) oraz w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 

2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach marketingowych, 

promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka1 danych 

osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych moich/mojego dziecka1 również w przyszłości, do wyżej określonych celów 

przetwarzania, na zasadach określonych w Regulaminie I Powiatowego Konkursu Tańca Nowoczesnego 

Lidzbark Warmiński 2019. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego 

dziecka1 jest wyrażona przeze mnie zgoda. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty 

wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe 

na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na umieszczenie 

moich/mojego dziecka1 danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wiek oraz nazwę szkoły, placówki 

na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących 

Organizatora. Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do 

moich/mojego dziecka1 danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów 

przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych osobowych   

w dowolnym momencie.  

Dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby konkursu. 

 

………………………………………………...  

miejsce, data, podpis  

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka1 w celach określonych                    

w Regulaminie I Powiatowego Konkursu Tańca Nowoczesnego Lidzbark Warmiński 2019. 

 

 

………………………………………………...  

miejsce, data, podpis  

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 


