REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TAŃCA
„DANCE MA SENS” 2021
EDYCJA ZDALNA
1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus im. Roberta
Schumana w Warszawie.
2. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok 2021 organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Konkurs odbędzie się w II etapach:
a. Etap I - uczestnik przygotowuje prezentację taneczną i umieszcza materiał filmowy (taniec
wykonany do dowolnego utworu muzycznego) na platformie Flipgrid do dnia 30.04.2021 r.,
b. Etap II- ze wszystkich uczestników w określonych kategoriach wiekowych i tanecznych, jury do
dnia 07.05.2021 r. wybierze i poinformuje 6 najlepszych uczestników, z każdej kategorii, którzy
zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu. W II etapie, uczestnik przygotowuje prezentację
taneczną i umieszcza materiał filmowy (taniec wykonany do utworu wskazanego przez
organizatora w danej kategorii) na platformie Flipgrid do dnia 21.05.2021 r.
Utwory do przygotowania prezentacji tanecznej w II etapie konkursu dla poszczególnych kategorii
tanecznych organizator przedstawi po wyłonieniu najlepszych tancerzy z I etapu.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: 4 - 8 szkoły podstawowej (oddzielna kategoria klas 4-6 oraz
klas 7-8) oraz liceum.
5. W konkursie mogą uczestniczyć SOLIŚCI w 3 kategoriach tanecznych:
a. street dance
b. disco dance,
c.

jazz / contemporary

6. Zgłoszenia uczestników dokonuje szkoła poprzez nauczyciela - opiekuna uczestnika. Udział w konkursie
należy zgłosić wysyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ZGODĘ RODZICA NA
UDZIAŁ I NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (załączone poniżej) w wersji elektronicznej z adresu
e-mail szkoły, zgłoszonego w SIO(System Informacji Oświatowej) do dnia 16.04.2021 na adres
UWAGA! dancemasens2021@gmail.com
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do nagrania materiału filmowego z wykonaniem tanecznym we
własnym zakresie. Nagranie nie powinno stanowić zapisu tańca podczas innego konkursu czy występu
tanecznego. W związku z tym, uczestnik drukuje plik PDF dostępny w zakładce DANCE MA SENS
na stronie liceum (www.primus.com.pl) -> liceum -> tradycje -> DANCE MA SENS i przed
rozpoczęciem tańca na nagraniu pokazuje wydruk do kamery- wypowiadając hasło „Dance Ma
Sens”. Lokalizacja wykonania nagrania jest dowolna z zachowaniem środków bezpieczeństwa (w domu,
w sali, na powietrzu). Nagranie wykonane w jednym ujęciu - bez cięć (bez profesjonalnego montażu)
należy umieścić na platformie Flipgrid, w folderze dedykowanym odpowiedniej kategorii wiekowej i
tanecznej (szczegółowa instrukcja umieszczenia nagrania występu zostanie wysłana do nauczycielaopiekuna uczestnika tuż po przyjęciu zgłoszenia). Przesłanie filmiku oznacza zgodę na jego
udostępnianie jury, innym uczestnikom oraz obserwatorom konkursu. Nagranie musi mieć na tyle dobrą
jakość obrazu i dźwięku, aby sędzia na podstawie nagrania miał możliwość oceny występu od strony
technicznej.
9. Prezentacja powinna zmieścić się w następującym przedziale czasowym: 1min. 30 sek. - 2 min.
10. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prezentacje- każdą w innej kategorii
tanecznej.
11. Stroje uczestników są dowolne, jednak powinny być dostosowane do stylu tańca.
12. Taniec ocenia profesjonalne jury powołane przez organizatora. Puchary i dyplomy zostaną przyznane
za I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31.05.2021 na stronie internetowej szkoły
oraz na portalu Fb szkoły.
13. Kryteria oceny sędziowskiej będą stanowiły następujące elementy: technika taneczna, choreografia i
ogólne wrażenie artystyczne. W każdym z tych elementów sędzia może przyznać od 0 do 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez uczestnika to 30 pkt.
14. Puchary za udział w konkursie zostaną przesłane na adres szkoły, który został podany w karcie
zgłoszenia. Dyplomy za I, II, III miejsce zostaną przesłane do szkoły drogą mailową.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych filmów w materiałach
marketingowych związanych z konkursem oraz ich publikacji w sieci Internet.
16. Kwestie sporne rozwiązuje organizator.
17. Wszelkie pytania należy kierować na adres dancemasens2021@primus.com.pl lub do p. Agnieszki
Zubryckiej tel.: 609 342 414.
18. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Primus z siedzibą przy ul. Zoltana Balo 1, 02-793
Warszawa,

b) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021 EDYCJA ZDALNA,
c) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia;
d) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, jak również wniesienia skargi do
organu nadzorczego,
e) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie,
f)

okres przechowywania danych osobowych: dane laureatów przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata od
zakończenia konkursu tanecznego, po czym zostaną usunięte. Natomiast, dane pozostałych uczestników
konkursu zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia konkursu tanecznego. Z wykluczeniem zapisu
filmowego występu uczestnika.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021
EDYCJA ZDALNA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………….. w konkursie organizowanym przez organizowanym
przez

Niepubliczne

Liceum

Ogólnokształcące

Fundacji

Primus

im.

Roberta

Schumana

w Warszawie, a w zawiązku z tym na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka,
udostępnionych organizatorom w ramach konkursu, w tym na umieszczanie nagrań (filmów) z konkursu w
Internecie (na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych), jak również zamieszczanie ich w
innych materiałach promujących konkurs (np. w publikacjach papierowych – ulotkach informacyjnych).

………………................................................................................
(data, miejscowość, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021
EDYCJA ZDALNA
1. Szkoła zgłaszająca uczestnika/ uczestników:

2. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika/uczestników, numer telefonu i adres e-mail:

3. Imię i nazwisko uczestnika/ kategoria wiekowa/ kategoria taneczna:
L.p.

Imię i Nazwisko

Kat. wiekowa

...............................................................................................
Podpis osoby zgłaszającej uczestników

Kat. taneczna

