REGULAMIN
MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TAŃCA SOLO I DUETÓW
ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie, tel. 82 565 21 57
TERMIN: 5 GRUDNIA 2021 r., GODZ. 16.00.
MIEJSCE: FILIA MDK, ul. Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm.
CELE:
1. Integracja grup tanecznych;
2. Popularyzacja tańca, jako formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży;
3. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych;
4. Odkrycie nowych osobowości twórczych;
5. Wspólna zabawa.
UCZESTNICY: tancerze pracowni Dance Team MDK w Chełmie
KATEGORIE WIEKOWE:
 6-8 lat
 9-11 lat
 12 i więcej lat
 Strój oraz makijaż dowolny – dostosowany do wieku uczestnika.
 O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerza.
KATEGORIA TANECZNE: Disco Dance/Taniec nowoczesny
Czas prezentacji: 1 min. (16 ósemek).
Muzyka organizatora. Zostanie przesłana do dnia 28 listopada.
KRYTERIA OCENY: choreografia, technika taneczna, dobór kostiumów, rekwizytów, ogólny
wyraz artystyczny, pomysłowość.
Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia
do dnia 25.11.2021r. na adres e-mail: tancaturniej@gmail.com
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 Wniesienie opłaty startowej w wysokości 10zł od każdego uczestnika, za każdą
kategorię, w której startuje tancerz (np. 1x solo = 10zł, ale 1x solo i 1xduet = 20zł).
Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do 25.11.21 r. w formie gotówkowej do
nauczyciela – Izabela Ćwir-Drzazga
NAGRODY
 Wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe dyplomy za udział oraz słodkie upominki.
 W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II oraz III miejsce, za które dzieci
dostaną medal.

UWAGI KOŃCOWE
1. Uczestnicy mogą startować maksymalnie w dwóch kategoriach, wtedy opłata wnoszona jest
podwójnie (2x10zł).
2. Turniej odbędzie się bez udziału publiczności.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Turnieju po dokonaniu opłaty startowej, nie będzie
ona zwracana.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi
dowolną techniką podczas prezentacji konkursowych i może wykorzystać je w swoich
materiałach wydawniczych, promocyjnych i na stronie internetowej oraz udostępnić mediom.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. O sprawach, które nie zostały ujęte w regulaminie decyduje zdrowy rozsądek oraz organizator.
8. Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chełmie, ul.
Pocztowa 41, w celach związanych z organizacją MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TAŃCA SOLO I DUETÓW.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań audio/video uczestnika wykonanych
podczas Konkursu w celach promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej
www.mdkchelm.pl, oraz w mediach.*
1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie organizacji MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TAŃCA SOLO I
DUETÓW.
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
- administratorem danych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41,
- dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem
- przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
- dane podaję dobrowolnie.”

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………
Rok urodzenia ……………………
 Solo
 Duet - imię i nazwisko oraz rok urodzenia osób z duetu:
1)…………………………………………………………
2)…………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Mikołajkowym Turnieju
Tańca Solo i Duetów.

…………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

