REGULAMIN
„Wirtualnie Roztańczona Legnica”
Turniej Tańca
Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
ul. Najświętszej Marii Panny 7,
59-220 Legnica

Termin:
14-18.12.2020r.
Miejsce:
Turniej odbywa się wirtualnie
Cele:
1. Propagowanie tańca, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, także w czasie pandemii.
2. Rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów.
3. Konfrontacja artystyczna.
Uczestnicy:
W zawodach mogą brać udział uczniowie szkół publicznych, prywatnych szkół tańca,
placówek oświatowych, ośrodków kultury, stowarzyszeń artystycznych i innych.

Kryteria oceny:
1.
2.
3.
4.

Technika taneczna.
Kompozycja (choreografia).
Wrażenie artystyczne.
Pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki.

Kategorie taneczne i kategorie wiekowe:
Rywalizacja odbędzie się w czterech kategoriach tanecznych, podzielonych odpowiednio ze
względu na wiek oraz ilość osób.

KATEGORIE TANECZNE

KATEGORIE
ILOŚĆ
CZAS TRWANIA
WIEKOWE
OSÓB
MINI – kategoria taneczna dla najmłodszych tancerzy, bez rozróżnienia na style taneczne, w tej
kategorii jednocześnie startują tancerze hip hop, disco, tańca współczesnego lub innych form
tanecznych.

MINI - solo
do lat 8
1
1:00 – 1:30
MINI - formacje
do lat 8
od 2-5 osób
02:30 – 4:00
DISCO DANCE – kategoria taneczna dla sympatyków szybkiego tempa i kolorowych strojów,
dozwolone są wszelkiego rodzaju figury i skoki akrobatyczne z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa
DISCO DANCE - solo
9 - 11 lat
1
1:00 – 1:30
12 -15 lat
1
1:00 – 1:30
pow. 15 lat
1
1:00 – 1:30
DISCO DANCE - mini
9 – 11 lat
od 2-5 osób
2:30 – 4:00
formacje
12 - 15 lat
od 2-5 osób
2:30 – 4:00
pow. 15 lat
od 2-5 osób
2:30 – 4:00
STREET DANCE SHOWCASE – kategoria taneczna dla sympatyków tańca hip hop/street
dance i wszelkich styli pochodnych, dozwolone są choreografie typowo hip – hopowe oraz
układy stylu street dance zawierające określony temat, dramaturgię, przekaz, opowiadające
tańcem historię.
STREET DANCE
9 – 11 lat
1
1:00 – 1:30
SHOWCASE - solo
12 -15 lat
1
1:00 – 1:30
Pow. 15 lat
1
1:00 – 1:30
STREET DANCE
9 – 11 lat
od 2-5 osób
3:00 – 4:00
SHOWCASE – mini
12 – 15 lat
od 2-5 osób
3:00 – 4:00
formacje
pow. 15 lat
od 2-5 osób
3:00 – 4:00
ART. DANCE – prezentacje taneczne wybranego tematu oparte na takich formatach
tanecznych jak: modern, jazz, taniec współczesny, balet (miniatury taneczne, teatry tańca,
inscenizacje) z wykluczeniem tańca o charakterze folklorystycznym i towarzyskim, dozwolone
są wszelkiego rodzaju rekwizyty i scenografie
ART - solo
9 - 11 lat
1
1:00 – 1:30
12 - 15 lat
1
1:00 – 1:30
pow. 15 lat
1
1:00 – 1:30
ART – mini formacje
9 – 11 lat
od 2-5 osób
2:30 – 5:00
12 – 15 lat
od 2-5 osób
2:30 – 5:00
pow. 15 lat
od 2-5 osób
2:30 – 5:00

1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80% członków zespołu w
ujęciu rocznikowym:
- do lat 8 – rocznik 2012 i młodsi
- 9 – 11 lat – roczniki 2011 – 2009
- 12 -15 lat – roczniki 2008 – 2005
- pow. 15 lat – rocznik 2004 i starsi
2. Tancerze młodsi bez względu na wiek mogą startować w starszej kategorii.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej
ilości zgłoszeń

JURY:
Zapewniamy bezstronne jury – specjalistów z różnorodnych technik tanecznych.

NAGRODY:
1.Pamiątkowy dyplom do samodzielnego wydrukowania dla każdego uczestnika.
2.Medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić formularze zgłoszeniowe (załącznik 2 i 3 lub
4 – w zależności od pełnoletniości uczestnika) i wysłać je na adres mailowy:
ci@osir.legnica.eu.
Załącznik 2 jest zgłoszeniem osoby/formacji do uczestnictwa w Turnieju.
Załącznik 3 lub 4 jest formularzem, który powinien być wypełniony indywidualnie dla
każdego uczestnika, niezależnie od tego czy uczestnik występuje jako solo czy w formacjach.
Formularze te zawierają niezbędne oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych
osobowych, które są niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.
Plik z występem należy przesłać na adres mailowy: osir.legnica@onet.pl w dniach 14.12.2020- 18.12.2020r. Pliki powinny być opisane w sposób zawierający kolejno
informacje : KATEGORIA TANECZNA/KATEGORIA WIEKOWA/NAZWA ZESPOŁU

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych -14-18.2020r.
Udział w Turnieju jest nieodpłatny.
Solista/Mini formacje mogą wziąć udział w turnieju w kilku różnych kategoriach.
Solista/Mini formacje mogą wystąpić jeden raz w danej kategorii wiekowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy.
2. W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i
elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i
wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi na Fb i stronie organizatora (www.osir.legnica.eu) do
dnia 18.12.
6. Medale dla zwycięzców można będzie odebrać osobiście w siedzibie OSiR przy ul.
NMP 7 lub zostaną one wysłane poczta (koszt wysyłki ponosi organizator turnieju).
7. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozwiązywane będą przez jurorów oraz
Organizatorów w dniach trwania Turnieju.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicy, ul. Najświętszej Marii
Panny 7, 59-220 Legnica,
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako
„Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących,
będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Legnicy,
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Krzysztof
Grzeszczuk kontakt do IOD: iod@valven.pl.
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów,
przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku
w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni
pracownicy/współpracownicy
Administratora,
dostawcy
usług
technicznych
i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych;
5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
6) Uczestnicy posiadają 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;
7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa
w Imprezie;
9) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
ZGŁOSZENIE SOLO/MINI FORMACJI

……………………………………………………………
(nazwa solisty/ formacji)

DO
Turnieju Tanecznego „Wirtualnie Roztańczona Legnica”
…………………………………………………………………………………………….
(kategoria)

L.p.
1
2
3
4
5

Imię i nazwisko

Załącznik nr 3 do Regulaminu

FORMULARZ UCZESTNICTWA (osoba pełnoletnia)
Zgłaszam swój udział

……………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika/ PESEL)

……………………………………. (adres zamieszkania)
w imprezie pn. Turniej Taneczny „Wirtualnie Roztańczona Legnica”, który odbędzie się w
dniach 14-18.2020 r.
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, a stan zdrowia pozwala mi na udział w tego
typu imprezach.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. Turniej Taneczny
„Wirtualnie Roztańczona Legnica” i w pełni je akceptuję.
Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z
prawdą.

…………………………….
(Podpis uczestnika)
Zgodnie z 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 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu;

………………………………
(Podpis uczestnika)
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział
w imprezie. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2017 poz. 880),:

………………………………
(Podpis uczestnika)
- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Legnicy mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Legnicy lub wykonanych na ich zlecenie, każdego rodzaju materiałów informacyjnych
rozpowszechnianych w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą ich działalności informacyjnej
lub promocyjnej.

…………………… …
(Podpis uczestnika)

Załącznik nr 4 do Regulaminu
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres / numer tel.
FORMULARZ UCZESTNICTWA (osoba niepełnoletnia)
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………..............
(imię i nazwisko/ PESEL)
w imprezie pn.Turniej Taneczny „Wirtualnie Roztańczona Legnica – w dniu 14-18.12.2020r.
Oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w
imprezie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. Turniej Taneczny
„Wirtualnie Roztańczona Legnica” i w pełni je akceptuję.
…………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Zgodnie z 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
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu;

………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna)
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział
w imprezie. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),:
………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna)
- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Legnicy wizerunku dziecka, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach
internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy lub wykonanych na ich zlecenie,
każdego rodzaju materiałów informacyjnych rozpowszechnianych w związku z organizacją
Imprezy lub dotyczącą ich działalności informacyjnej lub promocyjnej.
………………… …
(Podpis rodzica/opiekuna)

