
1. Konkurs przeznaczony jest dla tancerek Zespołu STOKROTKI, działającego przy Domu 

Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej. 

2. Czas trwania Konkursu obejmuje dni od 1.12.2020 do 16.12.2020 r. Do 16.12.2020 

Uczestnicy nadsyłają zgłoszenia, następnie odbędzie się posiedzenie Jury, które 

wyłoni laureatów oraz wybierze najlepsze wykonania, z których zostanie stworzony 

świąteczny teledysk. 

3. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

4.  Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod adresem mailowym 

stokrotki.kontakt@gmail.com. Prosimy o wpisywanie w temacie „KONKURS 

ŚWIĄTECZNY”. 

1. Do dnia 16.12.2020 r. do godziny 23:59 należy przesład KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ 

oraz wszelkie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

stokrotki.kontakt@gmail.com i pracy konkursowej przez serwis 

www.wetransfer.com. (Zasady bezpieczeostwa i sposób przetwarzania danych 

osobowych przez dostawcę narzędzia do przesyłu danych (wetransfer.com) określa 

polityka prywatności dostępna na stronie internetowej operatora). 

2. Uczestnicy przygotowują choreografię w dowolnym stylu tanecznym o tematyce 

świątecznej: można skorzystad ze świątecznego rekwizytu, muzyki, kostiumu, itp. 

wykorzystując do tego wybrany przez siebie podkład muzyczny.  

Nagrywają film przedstawiający wykonawcę lub wykonawców podczas prezentacji 

taoca i przesyłają go na wskazany adres. W przypadku dzieci pomoc opiekunów 

prawnych lub instruktorów w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest wskazana. 

3.  Po otrzymaniu pliku konkursowego Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia 

do Konkursu. Nieuzyskanie odpowiedzi od Organizatora jest równoznaczne z 

nieotrzymaniem przez niego wiadomości i nieuczestniczeniem w konkursie. 

4. Uczestnikami mogą byd dzieci i młodzież, należące do Zespołu Stokrotki oraz ich 

najbliżsi: rodzice, rodzeostwo (jako osoby towarzyszące - tworzące rodzinny zespół 

taneczny). Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden układ taneczny. Choreografia 

powinna trwad nie dłużej niż 2 minuty i musi byd samodzielnie przygotowana przez 

Uczestnika Konkursu.
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5. Nagranie wykonywanego taoca może byd zrealizowane telefonem komórkowym lub 

innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczośd filmu wynosi 

1920x1080. Nadesłane nagrania powinny byd w formatach plików filmowych takich 

jak: mp4 (najlepiej), avi, wmv, mov. 

6.  Nagranie należy zrealizowad w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób 

statyczny, najlepiej przy użyciu statywu. 

7.  Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeo Organizatorzy dokonają podziału uczestników na 

kategorie wiekowe i według nich będą oceniani Uczestnicy. 

8.  Jury konkursu spośród wszystkich przesłuchanych nagrao wybierze laureatów 

Konkursu, a także wyłoni prezentacje, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu 

świątecznego teledysku. Kryteriami oceny będą: opracowanie choreograficzne, wyraz 

artystyczny, estetykę wykonania, dobór kostiumu oraz dostosowanie repertuaru 

do wieku uczestnika. Organizatorzy zalecają dobrą zabawę przy tworzeniu zgłoszeo 

konkursowych. 

9. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora.

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 

w regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3. Zapytania dotyczące konkursu można kierowad na adres e-mailowy 

stokrotki.kontakt@gmail.com lub telefonicznie u instruktorów Stokrotek.
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Imię i nazwisko uczestnika …..................................................................................................................... 

Wiek uczestnika(ów) / klasa ..................................................................................................................... 

Rodzic/opiekun …...................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy …............................................................................................................................... 

Adres poczty elektronicznej …................................................................................................................... 

Tytuł prezentacji …………………………………….................................................................................................  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Roztańczona Pocztówka Świąteczna 

i wyrażam zgodę na udział w nim mojego dziecka. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są 

prawdziwe, a przesłana przeze mnie praca została wykonana osobiście. 

…...........................................................  

(data, podpis)  

Zapoznałem się z treścią oraz w pełni akceptuję zapisy i oświadczenia wynikające z Regulaminu 

konkursów i wydarzeo on-line w MDK w Bielsku-Białej oraz określone w Regulaminie Konkursu 

Roztańczona Pocztówka Świąteczna. Regulamin konkursów i wydarzeo on-line w MDK w Bielsku-

Białej dostępny jest na stronie www.mdk.bielsko.pl/rodo.  

…...........................................................  

(data, podpis)  

Oświadczam, że: 1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na 

korzystanie z pracy konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, 

wprowadzenie jej obrazu do pamięci komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, 

kopiowanie jej obrazu dowolną techniką oraz udostępnianie w dowolnej formie, 2. w przypadku 

nagrodzenia pracy Uczestnika: a. przenoszę w imieniu Uczestnika na Organizatora prawo własności 

pracy konkursowej oraz prawa autorskie do pracy, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako 

nagrodzonej,  

…...........................................................  

(data, podpis) 
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