
                                              

VIII KONKURS CHOREOGRAFICZNY  

STREFA TAŃCA  

        Miejski Dom Kultury - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

       09.05.2020

REGULAMIN 

ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury - Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

CEL KONKURSU:

- promowanie kreatywności i postaw twórczych,

- popularyzacja różnorodnych form tanecznych we własnych opracowaniach    

choreograficznych.

- konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla amatorów oraz instruktorów 

tworzących własne choreografie w zakresie tańca współczesnego i modern jazzu.

KATEGORIE:

1.Organizator wyróżnia dwie kategorie choreograficzne:

1) amatorzy,

2) studenci szkół tanecznych i instruktorzy 

O ostatecznym przydziale do danej kategorii decyduje organizator i/lub jury.

    2. Autorzy choreografii będą oceniani w poszczególnych kategoriach wiekowych:  

      1) 12-15 lat,

2) 16-19 lat

3) ponad 20 lat.

3. Uczestnik konkursu przygotowuje układ choreograficzny w kategorii:    

1) solo,

2) duet,

3) mały zespół (3-9 osób).

4.Twórca choreografii może być także jej odtwórcą.



KRYTERIA OCENY:

    Choreografię ocenia komisja artystyczna wg następujących kryteriów:

    1. oryginalność rozwiązywania struktur ruchowych,

    2. oryginalność rozwiązań kompozycyjnych,

    3. stosowność doboru ścieżki dźwiękowej do choreografii,

    4. ciekawy dobór tematu choreografii.

    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia twórcom choreografii, nie osobom występującym.

    Informacje organizacyjne:

    1. Miejsce prezentacji:

Sala widowiskowa Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, ul. Juliusza 

Słowackiego 17, scena o wymiarach: 6,6 m x 8,6 m (kieszenie boczne 1,8 m).

2. Termin imprezy: sobota 9 maja 2020 r. od godz. 10.00.

Rejestracja uczestników w godz. 08.30-09.45. 

Próby sceny możliwe w godzinach 09.00-09.45

3. Podkłady muzyczne należy starannie opisać (zespół, choreografia), a następnie przekazać

akustykowi.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Za każdą prezentację obowiązuje wpisowe w wysokości: 

a) 20 zł – solo;

b) 40 zł – duety; 

c) 60 zł – zespoły.

Opłatę należy przelać do 30 kwietnia 2020 roku na konto: 

Miejskiego Domu Kultury, ul. 1 Maja 12, 43-300  Bielsko-Biała

Pekao SA 0/B-B 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349, 

w tytule prosimy podać „Strefa tańca oraz imię i nazwisko uczestnika”

2.Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić czytelnie i nadesłać do 24 kwietnia 2020 roku na adres

mailowy: kubiszowka@mdk.bielsko.pl lub złożyć osobiście w Domu Kultury im. Wiktorii 

Kubisz przy ul. Juliusza Słowackiego 17 w Bielsku-Białej. 

3.Dla każdej choreografii należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.



Ochrony danych osobowych:

1) Dane  osobowe  podane  w  karcie  zgłoszenia  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji
konkursu choreograficznego STREFA TAŃCA 2020 (zwanego dalej „Konkursem”), w tym
do  publikacji  danych  (imienia  i  nazwiska)  osób  zakwalifikowanych  do  konkursu  
na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku – Białej,  a w przypadku
kolejności wystąpień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz 
w Bielsku-Białej.  Dane  osobowe laureatów (osób  nagrodzonych)  w postaci  imienia  
i  nazwiska,  ewentualnie  nazwy  placówki  delegującej  będą  publikowane  na  stronie
internetowej  www.mdk.bielsko.pl, profilu  Facebook  Miejskiego  Domu  Kultury  
oraz w lokalnej prasie. 

2) W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instytucja
patronująca, zgłaszająca), Instytucja przekazująca (lub Instruktor / Nauczyciel działający
w jej imieniu) zobowiązana jest poinformować osoby, których dane zostały przekazane 
o  przekazaniu  ich  Organizatorowi  i  o  sposobie  przetwarzania  danych  osobowych
zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

3) Organizator  informuje  także,  że  podczas  Konkursu  będzie  prowadzona  rejestracja
fotograficzna  i  filmowa  wydarzenia  wyłącznie  w  celach  dokumentacyjnych  
i  promocyjnych  Miejskiego Domu Kultury  zgodnie  z  art.  81  ust  2  lit  1.  i  2  ustawy  
o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z póżn. zm.). Miejski
Dom Kultury  zapewnia,  że  wizerunek  uczestników nie  będzie  wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego
użycia  nie  przysługują  im  jakiekolwiek  roszczenia,  w  szczególności  prawo  
do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników
będą publikowane na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Facebook
Organizatora. 

4) Zgłoszenie  uczestnictwa  jest  równoznaczne  z przyjęciem  warunków  niniejszego
regulaminu.

5) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej,
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

6) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl  

7) Dane  osobowe  będę  przetwarzane  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Konkursu  
w oparciu o dane osobowe przekazane przez Instytucje zgłaszające oraz bezpośrednio
przez uczestników lub rodziców /opiekunów prawnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b.
RODO (złożenie wniosku traktuje się, jako zawarcie umowę pomiędzy osobą zgłaszającą
a Organizatorem). 

8) W ramach Konkursu przetwarzane będą dane osobowej określone w formularzu 
zgłoszeniowym – celem przyjęcia zgłoszenia, zapewnienia komunikacji, 
przeprowadzenia konkursu oraz nagrodzenia laureatów. 

9) Dane  osobowe  uczestników  mogą  być  udostępnione  podmiotom  zaangażowanym  
w  organizację  wydarzenia  oraz  upoważnionym  pracownikom  administratora,  jury,
mediom oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

mailto:iod@mdk.bielsko.pl
http://www.mdk.bielsko.pl/


10) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  5  lat  ze  względu  na  obowiązki
archiwizacyjne, fiskalne i ewentualne roszczenia. 

11)Uczestnicy  posiadają  prawo  dostępu do treści  pozyskanych  danych  osobowych oraz
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  
do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  
na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  zgody  
na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  ma  wpływu  na  zgodność  
z  prawem  przetwarzania  dokonanego  przez  Administratora  na  postawie  wyrażonej
zgody  przed  jej  cofnięciem.  Informujemy  także,  że  przysługujące  prawa  nie  są
bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.

12) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,  gdy  uznacie,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Państwa  dotyczących
narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27
kwietnia 2016 r.

13) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.  Nie  będą  także  przekazane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji
międzynarodowej. 

14) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych
okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli
Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych.

Przepisy ogólne:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

2. W związku z ograniczoną liczbą zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do 

wstrzymania przyjmowania zgłoszeń przed terminem. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie konkursu. 

4. Uczestnicy zobowiązani się do uczestnictwa w całości prezentacji konkursowych.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie po 6 maja 2020 organizator nie 

zwraca kosztów akredytacji. 
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