
 

 

 

REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TAŃCA 

„DANCE MA SENS” 2021- EDYCJA STACJONARNA 

 

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus im. Roberta 

Schumana.  

2. Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  Konkurs spełnia warunki formalne. Lista zawodów zostanie opublikowana pod koniec 

lutego 2022 roku. 

3. Konkurs odbędzie się 26 listopada 2021 r. w auli NLO Fundacji Primus, ul. Zoltana Balo 1, według 

harmonogramu przedstawionego przez organizatora po zamknięciu list startowych zawodników 

(po 19.11.21 ).  Ze względu na sytuację pandemiczną sposób organizacji konkursu może ulec 

zmianie. Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas: 4-6 szkoły podstawowej, 7- 8 szkoły podstawowej oraz szkół 

ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego. 

5. W konkursie mogą uczestniczyć soliści lub grupy do 8 osób w 3 kategoriach: street dance, disco dance 

oraz jazz/contemporary. 

6. Udział w konkursie należy zgłosić wysyłając wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz 

ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU do dnia 19 listopada mailowo (skan dokumentu) na 

adres dancemasens2021@gmail.com 

7. Konkurs ma charakter otwarty, a udział jest bezpłatny. 

8. UWAGA! Soliści występują do muzyki organizatora. Występująca grupa jest zobowiązana do 

wysłania muzyki w formacie mp3 do dnia 23 listopada na wyżej wskazany adres mailowy.  

9. Prezentacja solistów mieści się w przedziale czasowym 1.00- 1.15 min. Prezentacja grupy nie powinna 

przekraczać czasu 3 min. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prezentacje- 

każdą w innej kategorii tanecznej. 

10. Wszyscy tancerze muszą posiadać ważną legitymację szkolną. 

11. W zależności od liczby zgłoszeń zostaną przeprowadzone eliminacje i finały. 

12. Uczestnicy konkursu zgłaszają się w siedzibie organizatora około 30 min. przed rozpoczęciem swojej 

kategorii pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 
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13. Stroje uczestników są dowolne, jednak powinny być dostosowane do stylu tańca. 

14. Taniec oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora. Puchary i dyplomy zostaną przyznane 

za I, II i III miejsce. Dla zwycięzcy/ zwycięzców z każdej kategorii tanecznej ufundowana zostanie 

nagroda.  

15. Kryteria oceny sędziowskiej będą stanowiły następujące elementy: technika taneczna, choreografia i 

ogólne wrażenie artystyczne. 

16. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

17. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez organizatora. Organizator konkursu zastrzega 

sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów w materiałach marketingowych związanych z konkursem 

oraz ich publikacji w sieci Internet. 

18. Kwestie sporne rozwiązuje organizator. 

 

KONTAKT: Wszelkie pytania należy kierować na adres dancemasens2021@gmail.com lub do p. Agnieszki 

Zubryckiej tel.: 609-342-414 

 

 

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 VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021 EDYCJA STACJONARNA, 

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 VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TAŃCA „DANCE MA SENS”  2021  

organizowanym przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus im. Roberta Schumana 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………….. w konkursie organizowanym przez Niepubliczne 

Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus, przetwarzanie danych osobowych a także rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka podczas konkursu, umieszczanie zdjęć / nagrań z konkursu na stronie internetowej szkoły, 

mediach społecznościowych oraz innych materiałach promujących konkurs. 

 

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

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

W VI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021 

organizowanym przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus im. Roberta Schumana 

 

  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………….. w konkursie organizowanym przez Niepubliczne 

Liceum Ogólnokształcące Fundacji Primus, przetwarzanie danych osobowych a także rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka podczas konkursu, umieszczanie zdjęć / nagrań z konkursu na stronie internetowej szkoły, 

mediach społecznościowych oraz innych materiałach promujących konkurs. 

 

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

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS TAŃCA „DANCE MA SENS” 2021 

(PROŚBA O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA- NIEPEŁNE DANE  

UNIEMOŻLIWIĄ PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA) 

  

1. Szkoła zgłaszająca uczestnika/ uczestników (DOKŁADNA NAZWA): 

 

 

 

2. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika/uczestników, numer telefonu i adres mailowy:  

 

 

 

  

3. Imiona i nazwiska /KATEGORIA WIEKOWA/ KATEGORIA TANECZNA SOLISTÓW: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imiona i nazwiska/ KATEGORIA WIEKOWA/ KATEGORIA TANECZNA uczestników GRUPY: 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej uczestników                                           Podpis i pieczęć dyrektora szkoły  


