
Regulamin  

I amatorskiego Turnieju Tańca HIP-HOP  

„Roztańczony MDK” 

Organizator: 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach  

Pomysłodawca, współorganizator : 

Adrianna Piasecka, Julia Tatuśko 

Termin : 25.01.2020r 

Miejsce: MDK ŚWIEBODZICE UL. WOLNOŚCI 13 

PLANOWANA GODZINA ROZPOCZĘCIA TURNIEJU: 14:30 

STYLE TANECZNE: 

-JAZZ/HIP-HOP/SHOW DANCE/STREET-DANCE  

(SOLÓWKI, DUETY, FORMACJE, BITWY) 

KATEGORIE WIEKOWE:  

MINI DEBIUTY DO 6LAT 

JUNIOR 6-11 LAT 

JUNIORZY STARSI 12-15 

BITWY OD 6 do 15 lat - street dance  

MUZYKA: 

w solówkach, duetach hip-hop, street dance i jazz - muzyka organizatora 

formacje, bitwy i show dance - muzyka własna 

( należy dostarczyć muzykę do dnia 15.01.2020 r. ) 

KOSZT STARTOWY  

15 zł za 1 konkurencję, 10 zł za każdą następną  (pieniądze zbierają organizatorki przed 

rozpoczęciem turnieju w sekretariacie przy w rozdawaniu numerków startowych), 

można również dokonać wpłaty na konto MDK - 26 2030 0045 1110 0000 0229 7470  ( 

w tytule imię i nazwisko – turniej tańca)  

 

 

 



 

ZAPISY: 

do 6 stycznia 2020 przez SMS pod numer: 791611415 oraz 691803292 lub mailowo :  

del-tato@wp.pl 

(w treści powinno znaleźć się imię, nazwisko, wiek i nazwa klubu tanecznego 

uczestnika) 

PRZED IMPREZĄ PLANOWANE SĄ BEZPŁATNE WARSZTATY TANECZNE DLA 

UCZESTNIKÓW TURNIEJU. WARSZTATY POPROWADZI JULIA TATUŚKO (GODZINA 9:00), 

ADA PIASECKA (10:00) I  UZDOLNIONY UCZESTNIK YOU CAN DANCE MAX MAZUREK 

(11:00). 

TURNIEJ BĘDZIE DZIELIŁ SIĘ NA BLOKI TANECZNE. 

UCZESTNICY: 

w turnieju mogą brać udział dzieci z 3 miast: 

ŚWIDNICA, ŚWIEBODZICE, WAŁBRZYCH 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Każda runda porównawcza i eliminacje trwają max. minutę (nie dotyczy formacji i 

show dance) 

JURY:  

MAX MAZUREK, ADA PIASECKA, JULIA TATUŚKO, BEATA REJEK 

Nagrody : 

1. dyplomy dla wszystkich uczestników 

2. Medale i puchary dla uczestników, którzy zajmą miejsca na podium  

Warunki uczestnictwa :  

Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularze zgłoszeniowe ( załącznik 2 i 3)  i 

wysłać je na adres mailowy : impresariat@mdk.swiebodzice.pl do dnia 15.01.2020r.  

Formularze te zawierają niezbędne oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ,które są niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.  

 

 

mailto:impresariat@mdk.swiebodzice.pl


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  

1. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy 

imprezy. 

2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany zachowywać się w sposób zgodny z zasadami 

współżycia społecznego w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych 

(przestrzegając postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy ) 

3. W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i 

elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia 

tancerzy. 

4. Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie 

pozostawiającego śladów na parkiecie. 

5. Każdy uczestnik musi posiadać dokument identyfikacyjny ( legitymacja ) 

6. Wszystkie zespoły zobligowane są posiadać opiekunów. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i 

wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora.  

8. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu 

danych osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać . 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej oraz fotograficznej. 

10. Koszty transportu i ubezpieczenia są po stronie uczestników turnieju 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy utracone. 

12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbywa się po zakończeniu turnieju. 

13. Wszelkie sprawy nieujęte w Regulaminie rozwiązywane będą przez jurorów oraz 

Organizatorów w dniu trwania Turnieju.  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Organizatorem Turnieju jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach ,ul. Wolności 

13, 58-160 Świebodzice 

2. Uczestnikiem Turnieju jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Turnieju ( 

dalej jako „Uczestnik”) 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Turnieju, w tym wizerunek osób w nim 

uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. 

4. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. 

), dalej jako „RODO”, informuję że : 

• Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Dom Kultury w 

Świebodzicach ,  

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Paulina Pelc  

• dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, 

przygotowania organizacji Turnieju, a w przypadku danych osobowych w postaci 

wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności 

Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ROD, tj. odrębnej zgody , o której 

mowa w pkt. 4 powyżej,  

• odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych- z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, 

• dane Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody, 

• Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 



sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

• Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy 

przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak że niezbędne do 

uczestnictwa w Turnieju, 

• wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik nr 2 do Regulaminu  

 

 

   ZGŁOSZENIE SOLO/ FORMACJI 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  (nazwa solisty/ formacji)  

 

     DO  

 

                I  Turnieju Tańca Hip- Hop ‘ Roztańczony MDK’  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                        ( kategoria) 

L.p Imię i nazwisko   

1   

2   

3   

4   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



               Załącznik nr 3 do Regulaminu  

………………………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica/ opiekuna  

……………………………………………………….. 

adres, nr telefonu  

  FORMULARZ UCZESTNICTWA ( osoba niepełnoletnia) 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ………………………………………………………………… 

         ( imię i nazwisko /PESEL) 

w imprezie I Turniej Tańca Hip – Hop ‘Roztańczony MDK’ - w dniu 25.01.2020 r. Oświadczam, że 

syn/ córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w imprezie. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. I Turniej Tańca Hip- 

Hop ‘ Roztańczony MDK’  i w pełni akceptuję .  

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

     ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27kwietnia 

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 ( 4.5.2016 \L 

119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL ) : 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu; 

     ………………………………………………………………………….. 

     (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział w 

imprezie. Zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych ( 

Dz. U. 2017 poz. 880); 

     ………………………………………………………………………. 

            (czytelny podpis rodzica/ opiekuna) 

- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie , w tym rozpowszechnianie przez Miejski Dom 

Kultury w |Świebodzicach wizerunku dziecka,utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 

profilach społecznościowych |( m.in. facebook, youtube)i stronach internetowych MDK w 

Świebodzicach lub wykonywanych na ich zlecenie, każdego rodzaju materiałów informacyjnych 

rozpowszechnianych w związku z organizacją Turnieju lub dotyczącą ich działalności 

informacyjnej lub promocyjnej . 

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

              ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna )  


