
REGULAMIN 
I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TAŃCA  

„ Każdy Tańczyć Może ” ON- LINE  
LIDZBARK WARMIŃSKI 2022 

 
 

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 przesyłania filmów: do 29.05.2022r. 

 

3. MIEJSCE: on-line 

 

4. CELE KONKURSU: 

➢ podkreślenie walorów wychowawczych pracy artystycznej w zespołach tanecznych, 

➢ promocja tańca w formie on-line,  

➢ wyłonienie najlepszych tancerzy w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych, 

➢ stworzenie możliwości zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych, 

➢ 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 DUETU do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego partnera. 

✓ O przynależności do kategorii wiekowej danego ZESPOŁU decyduje wiek najstarszego 

tancerza z tolerancją do jednej osoby starszej. 

✓ Członek jednego zespołu nie może być członkiem innego (biorącego udział w bieżącej edycji 

konkursu) zespołu. 

✓ Przesłane nagranie musi być aktualne – nagrane w roku szkolnym 2021/2022. 

 

6. KATEGORIE TANECZNE: 

➢ TANIEC NOWOCZESNY 

➢ TANIEC WSPÓŁCZESNY 

➢ INNE FORMY TAŃCA 



W konkursie mogą uczestniczyć: 

 

➢ soliści (prezentacja układu : 1 minuty- 1’30s), 

➢ duety (prezentacja układu: 1 min –2 min), 

➢ mini formacje od 3 do 7 osób (prezentacja układu do 4 minut) 

➢ formacje od 8 do 24 osób (prezentacja układu do 5 minut) 

 

7. KRYTERIA OCENY: 

➢ poczucie rytmu 

➢ technika wykonania 

➢ choreografia 

➢ dobór muzyki, kostiumu  

➢ pomysłowość   

➢ ogólny wyraz artystyczny 

 

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA I NAGRODY: 

➢ Prezentacje konkursu oceni trzyosobowa komisja sędziowska powołana przez  organizatora. 

➢ Jury będzie oglądać, obradować i oceniać prezentacje konkursowe w formie zdalnej.  

➢ Komisja sędziowska zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych oraz 

przeniesienia tancerza do innej kategorii tanecznej w przypadku zgłoszenia małej ilości 

uczestników.  

➢ Organizatorzy konkursu zapewniają wszystkim zespołom pamiątkowe dyplomy za udział w 

konkursie.  

➢ Za zajęcie I, II, III miejsca dla mini formacji i formacji przewidziane są puchary natomiast 

medale dla solistów i duetów.  

➢ Komisja Sędziowska przyzna również nagrodę GRAND PRIX niezależnie od kategorii 

tanecznej  i wiekowej. 

 

9. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INFORMACJE DODATKOWE:  

 

➢ Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prezentacji tanecznej, karty zgłoszeń, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych  oraz udostępnienie wizerunku w nieprzekraczalnym 

terminie 29.05.2022r. na adres mailowy: turniejtancamdk@wp.pl oraz wniesienie 

wpisowego w wysokości 7,00 zł od osoby na konto Organizatora: Bank Millennium nr 

rachunku:  

76 1160 2202 0000 0003 5072 6604 z dopiskiem  

„I WKTon-line wpisowe + nazwa zespołu + liczba uczestników”.  

➢ W  przypadku wycofania się po terminie zgłoszeń, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

➢ Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej 

i tanecznej. 

➢ Dozwolone jest używanie rekwizytów oraz wykonywanie elementów akrobatycznych  

z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. 

➢ Za nagranie prezentacji i jej jakość odpowiada instruktor. 

➢ W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z p. Żanetą Figas lub p. Esterą 

Płonowską, tel. 793 892 675 lub 89 767 31 47. 



 

 

 

10. INSTRUKCJA WYSYŁANIA WIDEO:  

 

➢ Termin wysyłania filmików WETRASNFEREM do 29.05.2022r. na adres mailowy: 

turniejtancamdk@wp.pl  

➢ Film z prezentacją konkursową musi być nagrany w poziomie, z jednego miejsca, z jednej 

kamery statycznej obejmującej całość prezentacji, w jednej ciągłości przy stałym oświetleniu 

gwarantującym dobrą widoczność całej prezentacji. 

➢ Prezentacje mogą być nagrane w dowolnej lokalizacji (m.in. sale taneczne, hale sportowe, nie 

wykluczając odpowiednich miejsc w domu/ogrodzie czy innej scenerii. )  

➢ Zabrania się wysyłania filmów montowanych.  

➢  Każdą zgłoszoną prezentację nagrywamy osobno . 

➢ Nie może być w tle sylwetek osób mogących mieć prawa autorskie do swojego wizerunku. 
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I WOJEWÓDZKI KONKURS TAŃCA 
 „ Każdy Tańczyć Może”  

LIDZBARK WARMIŃSKI 2022 
 

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: …………………………………….…………………………...  

12. Zobowiązuje się do wniesienia wpisowego przelewem na konto w wysokości:  

 

7,00 zł 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 

Wojewódzkiego Konkursu Tańca „Każdy Tańczyć Może” On-Line Lidzbark Warmiński 2022.  

1 Niepotrzebne skreślić  

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 dziecka w celach określonych w 

Regulaminie I Wojewódzkiego Konkursu Tańca „Każdy Tańczyć Może” On-Line Lidzbark 

Warmiński 2022r.  

 

………………………………………………...  

miejsce, data, podpis  

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


