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REGULAMIN 

VII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca 

 
Kargowa, 26 listopada 2022 r. 

 
 

I. CEL IMPREZY 

 

- popularyzacja tańca wśród dzieci i młodzieży, 
- rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i 

muzyką, 
- wymiana pomysłów pomiędzy instruktorami i choreografami, 
- nawiązywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi, 
- wspólna zabawa. 

 
II. ZASADY UCZESTNICWA 

 

1. Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach: 

A  grupa wiekowa 7- 10 lat, 
B  grupa wiekowa 11 – 16 lat 
C  grupa wiekowa 17 i więcej lat 

 
Natomiast przedszkolaki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawowych zaprezentują 

swój układ taneczny gościnnie.  
 

2. Maksymalna liczba tancerzy w grupie to 25 osób - liczba miejsc ograniczona. 
3. Każdy zespół może zaprezentować się tylko w jednej choreografii. 
4. Zespoły taneczne z każdej kategorii wiekowej zaprezentują swój układ taneczny 

przed Radą Artystyczną, w pokazie nie przekraczającym 5 min. W wypadku 
przekroczenia limitu czasowego Rada Artystyczna może przerwać występ. 

5. Każda placówka może wytypować do udziału w festiwalu maksymalnie po dwa 
zespoły w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo 
wytypowania większej ilości uczestników. 

6. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. 
7. Instruktor który chce zgłosić Uczestników do udziału w festiwalu jest zobowiązany 

do wypełnienia i wysłania lub dostarczenia na adres organizatora: 
 

Gminne Centrum Kultury 

ul. Browarna 7 

66 – 120 Kargowa 

lub adres mailowy: gok@kargowa.pl 
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w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.: karty zgłoszenia. Obowiązkowe 
jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed w trakcie i po realizacji festiwalu 
według obowiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej 
na stronie internetowej Organizatora (www.gok.kargowa.pl), /ZAŁĄCZNIK nr 1. – 
Zgoda Instruktora/. 

8. Opłata akredytacyjna za jednego uczestnika wynosi 30 zł. Instytucje delegujące 
wpłacają koszt akredytacji w wysokości 30 złotych (słownie: trzydzieści złotych 
00/100) 
od uczestnika do dnia 17 listopada 2022 r. na konto bankowe organizatora: BS 
Kożuchów o/Kargowa 09 9673 0007 0020 0208 1357 0001, numer SWIFT POLUPLPR 
PL, w tytule „Opłata akredytacyjna na VII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca” – 
nazwa grupy i miejscowość. Opłata akredytacyjna jest zwolniona z podatku VAT. 

9. W przypadku rezygnacji zespołu lub ich członków akredytacja nie jest zwracana, 
ze względu na poniesione koszty przygotowania imprezy. 

10. Prawdziwość podanych danych spoczywa na wypełniającym kartę zgłoszenia. 
11. Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie 

danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji festiwalu według 
obowiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na 
stronie internetowej Organizatora (www.gok.kargowa.pl ) zobowiązani są rodzice lub 
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika /ZAŁĄCZNIK nr 2. – Zgoda Uczestnika/ udziela i 
wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Załącznik nr 2 Instruktor zobowiązany jest 
dostarczyć do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

12. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych prawidłowo. 
Do dokonania zgłoszenia w prawidłowy sposób niezbędne jest dostarczenie 
w terminie wyznaczonym przez organizatora (II pkt.7) kompletu dokumentów 
tj. Prawidłowo wypełniona karta zgłoszenia, załącznik nr 1. – Zgoda Instruktora (II pkt. 
7) oraz załączniki nr 2. – Zgodą Uczestnika (I pkt. 9). 

13. W przypadku gdy Instruktor i/lub Uczestnicy nie wyrażą zgody określonej 
w II pkt. 7 i 9 tracą prawo do udziału w festiwalu. 

 
III. KRYTERIA OCENY 

- dobór repertuaru, kostiumów, muzyki i rekwizytów, 
- choreografia, 
- technika wykonania, 
- stopień trudności wykonywanych elementów,  
- ogólny wyraz artystyczny. 
 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

 

1. Festiwal odbędzie się dnia 26 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w hali sportowej przy 
ul. Górnej 1. 

2. Zespoły przyjeżdżające w dniu przeglądu zobowiązane są zgłosić swoją obecność 
w biurze organizacyjnym najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem przeglądu 
swojej kategorii wiekowej. 

3. Rada Artystyczna przyznaje w każdej kategorii wiekowej zwycięskiemu zespołowi 
dyplom oraz puchar za zajęcie kolejno I, II oraz III miejsca. 

4. Ponadto wszyscy wykonawcy otrzymują pamiątkowe medale. 
5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne powstałe w czasie trwania 
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festiwalu lub podczas montażu i demontażu dekoracji, wynikłe z winy występującego 
Uczestnika, pokrywane będą przez danego Uczestnika lub Placówkę delegującą 
Uczestnika. 

6. Podczas trwania festiwalu Reprezentującym i Opiekunem Uczestników może być 
ta sama osoba. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz przeciwpożarowych podczas festiwalu. 

8. Wszelkich informacji udziela Gminne Centrum Kultury w Kargowej tel. 68 352 50 
41, 699 993 125 oraz Teresa Glapińska - instruktor tańca GCK pod nr tel. 604 479 441. 
 

V. INFORMACJE TECHNICZNE 

 

1. Miejsce imprezy: Hala sportowa GCK przy ul. Górnej. 
2. Wymiary powierzchni tanecznej: 9 m x 11 m. 
3. Każdy występujący zespół prezentuje się przy takim samym oświetleniu 

oraz nagłośnieniu. 
4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. 
5. Zespoły zobowiązane są wysłać nagrania/podkłady na adres: gok@kargowa.pl do 

22 listopada 2022 r. 
6. Instytucje delegujące na czas przyjazdu oraz pobytu powinny ubezpieczyć 

zgłoszone zespoły. 
7. Ponadto każdy zespół powinien posiadać opiekuna (max 2 na grupę).  
8. Opiekunowie zespołów ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

będących pod ich opieką, a także za porządek i szkody wyrządzone przez dzieci 
będące pod ich opieką. 

9. Za rzeczy pozostawione w garderobach organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ostateczna interpretacja powyższych przepisów, a także prawo rozstrzygania 
kwestii spornych nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści ww. regulaminu. 
3. Ostateczna interpretacja powyższych przepisów, a także prawo rozstrzygania 

kwestii spornych nieujętych w regulaminie, przysługuje organizatorom. 
4. Klauzule informacyjne dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych: 
1) Instruktor: 
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury 
w Kargowej z siedziba: ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa. 

b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji VII 
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Tańca na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy. 
e) Pani/Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
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przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawnie zgody przed jej cofnięciem. 

f) Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
g) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym w formularzu 

zgłoszeniowym, do których podania osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana, 
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 
 

2) Uczestnicy:  
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

a) w przypadku VII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Tańca administratorem 
danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej 
z siedziba: ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa. 

b) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji festiwalu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a-c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 

c) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

d) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres 6 miesięcy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


