
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Taneczne wyzwanie” 

 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem wydarzenia jest Chełmiński Dom Kultury. 

 

II. Cele wydarzenia 

• Popularyzacja tańca w formie online wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

• Zachęcenie do aktywności ruchowej w dobie pandemii; 

• Wzmocnienie zaangażowania, samorozwoju i motywacji do działalności 

artystyczno-ruchowej; 

• Integracja społeczna poprzez udział w akcji tanecznej; 

• Promocja tańca jako formy spędzenia wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

 

III. Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Zadaniem jest: 

• nauka kroków do utworu oraz dokończenie choreografii wg własnej wizji 

artystycznej; 

Utwór: On my mind (Do You Dance?) – Diplo (SIDEPIECE)  

(link: www.youtube.com/watch?v=KDNOh5I8na4) 

• nagranie filmiku/ wideo prezentującego układ taneczny lub improwizację 

taneczną w dowolnym stylu tańca; 

• nadesłanie zgłoszenia do Organizatora. 

 

2. Udział mogą wziąć dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli.  

3. Zadanie może być wykonane solo, w duecie lub grupie (z rodziną, znajomymi).  

Sugerujemy udział kilku osób 

4. Dozwolony jest każdy styl taneczny.  

5. Niedozwolone jest użycie rzeczy zmieniających właściwości podłoża (np. 

trampoliny). 

6. Nagranie można wykonać w dowolnej lokalizacji z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (dom, ogród, przestrzeń otwarta). 

7. Nagrany film konkursowy musi być wykonany z jednego ujęcia, bez cięć i montażu, 

preferowany obraz nagrany w poziomie. 

8. Zgłoszenie udziału następuje poprzez: 

• Nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik Regulaminu) oraz 

nagrania wideo na adres: tanecznewyzwanie@chdk.pl, w tytule maila 

należy wpisać: Taneczne wyzwanie 

(w przypadku dużego rozmiaru pliku proponujemy przesłanie przez 

WeTransfer.com); 

9. Publikacja wyróżnionych prezentacji tanecznych nastąpi w formie zmontowanego 

klipu na kanale YouTube, na portalach Instagram i Facebook Chełmińskiego Domu 

Kultury.  

10. Zabrania się powielania choreografii i układów tanecznych ogólnodostępnych 

w Internecie.  
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IV. Terminy 

1. Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od 29 kwietnia 

2. Zgłoszenia należy przesłać do 21 maja, do godz. 23.00 na adres: 

tanecznewyzwanie@chdk.pl 

3. Ocena Komisji konkursowej nastąpi do dnia: 29 maja 2021 r. 

4. Wręczenie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 1 

czerwca 2021 r.  

5. Klip z wybranymi nagraniami zostanie opublikowany po ocenie Komisji. 
 

V. Ocena i nagrody 

1. Organizator ma prawo powołać Komisję do oceny nadesłanych prezentacji wideo. 

2. Ocenie Komisji podlegać będzie: 

• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny 

• pomysłowość i kreatywność 

• zaangażowanie 
 

3. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prezentacje tańca i wyłoni Laureatów.  

4. Postanowienia Komisji w kwestii wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie.  

5. Organizator przewiduje nagrody i upominki rzeczowych, których łączna wartość nie 

przekroczy 2000 zł. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w przypadku, gdy 

poziom artystyczny w opinii Komisji będzie niewystarczający i nie spełniający 

kryteriów określonych w Regulaminie.  

7. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję.  

8. W celu przekazania nagród, uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora 

o formie odbioru nagrody.  
 

 

VI. Postanowienia ogólne 
 

 

1. Wzięcie udziału w akcji Taneczne wyzwanie jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w sieci.  

2. Udział jest bezpłatny. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora. 

Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.chdk.pl 

i przesłane do każdego z uczestników, którzy dokonali już zgłoszenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w niewyłonienia 

Laureatów bez podawania powodów.  
 

 

Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia  

Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny (RODO) 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  

TANECZNE WYZWANIE 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko/imiona i nazwiska uczestników 

…………………………………………………………………………………………. 

Autor/ autorzy choreografii 

…………………………………………………………………………………………. 

Wiek uczestnika/uczestników 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania, telefon, e-mail  
(w przypadku grupy wystarczą dane kontaktowe jednego uczestnika) 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu Taneczne wyzwanie i w pełni akceptuję jego 

treść. 

 

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

Data i miejsce      Podpis uczestnika/opiekuna 
      (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje opiekun)  

 

  



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom Kultury informujemy: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, jest Chełmiński Dom Kultury (dalej: „ADMINISTRATOR”), 

z siedzibą: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@chdk.pl.  

2. Administratorem i jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Dyrektor Chełmińskiego Domu 

Kultury – Kamila Cieślewicz, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: dyrektor@chdk.pl.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z wykorzystaniem danych do kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz 

publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych 

oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: bezterminowo aż do 

odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do zakończenia celu przetwarzania.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do 

wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury 

administracyjnej.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

  

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych, w 

tym wizerunku (zdjęć oraz nagrań). 

 

………………………………………    ………………………………………. 

/Miejscowość, data/        /podpis/ 
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