
 
 

  
 

 
 

 

 
I POMORSKI KONKURS SZTUKI TANECZNEJ 

 

 

Wydarzenie ma na celu odkrycie młodych talentów tanecznych  

i szerzenie, jak że ważnej kultury tańca, która ubogaca nie tylko 

ciało ale i duszę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN:  

 

TERMIN: 11 czerwca 2022 r. (sobota) g. 10.00 

 

UWAGA! 

Liczba uczestników w Konkursie jest ograniczona. Poszczególne prezentacje będą 

przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator 

zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii Konkursu. 

 

MIEJSCE: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku  

Al. Legionów 3  

80-441 Gdańsk Wrzeszcz 

 

ORGANIZATOR: 

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobaczak w Gdańsku 

 

CELE IMPREZY: 

1. Prezentacja dorobku artystycznego tancerzy, konfrontacja ich poziomu  

oraz możliwości artystycznych. 

2. Popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów artystycznych wśród 

dzieci i młodzieży. 

3. Podnoszenie umiejętności warsztatowych tancerzy.  

4. Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

6. Promowanie najzdolniejszych tancerzy w środowisku tanecznym. 

7. Integracja środowiska tanecznego wokół Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 

 im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wydarzeniu. 

2. I Pomorski Konkurs Sztuki Tanecznej – dalej zwany będzie „Konkursem”. 

3. Konkurs ma charakter zawodów sportowych opierających się na zdrowym 

współzawodnictwie dzieci.  

4. Konkurs nie jest imprezą masową w rozumieniu Ustawy z dn. 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenie uczestnika,  do Konkursu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia 

oraz przesłanie jej na adres sekretariat@szkolabaletowa.pl. 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu  05 czerwca 2022 r. o godz. 15.00 

2. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarte  

w Regulaminie warunki. 



3. Każda prezentacja zgłaszana jest osobno i powinna mieć tytuł oraz zawierać dokładne 

informacje zgodnie z wzorem karty zgłoszenia. 

4. O zakwalifikowaniu uczestnika do Konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń  

(ilość miejsc ograniczona – 30 osób na daną kategorię). 

5. W Konkursie mogą wziąć uczniowie pracujący w ramach amatorskiego ruchu 

artystycznego w domach kultury, szkołach, studiach tańca czy przy stowarzyszeniach, 

fundacjach oraz każdy niezrzeszony miłośnik tańca. 

6. Każdy uczestnik oraz opiekun niepełnoletniego uczestnika Konkursu zobowiązany  

jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz warunkami przechowywania  

i przetwarzania danych osobowych. 

7. Wszyscy uczestnicy Konkursu po przyjeździe zgłaszają się do rejestracji celem:     

 odebrania numerów startowych  

 identyfikatorów  

 programu imprezy  

 złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem  

 wypełnienie pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych 

osobowych  

8. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności wykonawców podczas 

prezentacji konkursowych.  

9. Przy kwalifikacji uczestników Konkursu do danej kategorii wiekowej liczy się klasa 

szkoły podstawowej do której uczęszcza. 

10. Uczestnicy mogą zaprezentować po jednym układzie w wybranej kategorii tanecznej. 

11.       Czas trwania prezentacji tanecznych to max: 2 min. 

 

MUZYKA: 

1. Prezentacje uczestnicy wykonują do przygotowanych podkładów muzycznych, 

przesyłając muzykę w formacie mp3 wraz z informacją (tytuł układu i nazwisko uczestnika) 

najpóźniej do dnia 05 czerwca 2022r. do godz. 15.00  - wysyłając ją na adres mailowy 

organizatora (sekretariat@szkolabaletowa.pl) 

 

WYMOGI TECHNICZNE: 

1. Uczestnicy Konkursu prezentują się na Sali baletowej, na specjalnie przygotowanej 

scenie.  

2. Organizator gwarantuje  nagłośnienie i oświetlenie jednakowe dla wszystkich 

prezentacji 

3. Na salę baletową można wejść tylko w obuwiu tanecznym. 

4. Podczas prezentacji zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek produktów ciekłych  

i sypkich, które spowodują zabrudzenie sceny wymagające przerw technicznych 

 

 

 

 



JURY, OCENA I NAGRODY: 

1. W skład jury wchodzą pedagodzy gdańskiej szkoły baletowej. Jego ostateczny skład 

zostanie podany na stronie szkoły www.szkolabaletowa.pl.  

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3. Powołane przez Organizatora jury oceniać będzie według następujących kryteriów:  

• dobór repertuaru do kategorii wiekowej tancerzy 

• opracowanie choreograficzne, kompozycja taneczna 

• technika wykonania i harmonia ruchu 

• poczucie rytmu 

• interpretacja i dobór muzyki 

• wartości artystyczne, estetyczne  

4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 

5. W każdej kategorii wiekowej i tanecznej zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.  

6. Jury przyzna nagrodę specjalną dla najlepszego solisty lub solistki. 

7. Wyróżnienia mogą być przyznawane dodatkowo za konkretne wartości prezentacji, 

np.: za osobowość sceniczną, oryginalny pomysł, wysoką technikę wykonania, 

niepowtarzalny wyraz artystyczny itp. wg uznania jury. 

8. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania głównych nagród. 

 

KATEGORIE WIEKOWE I TANECZNE: 

kategorie wiekowe oraz konkurencje taneczne: 

1. KATEGORIA TANIEC KLASYCZNY  

• Grupa młodsza – klasa III szkoły podstawowej 

• Grupa starsza – klasy IV-V szkoły podstawowej 

2. KATEGORIA TANIEC WSPÓŁCZESNY 

• Grupa młodsza – klasa III szkoły podstawowej 

• Grupa starsza – klasy IV-V szkoły podstawowej   

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji 

delegującej. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 

2. Konkurs jest podzielony na części, których orientacyjny czas rozpoczęcia będzie 

podany w programie. Uczestnicy muszą być gotowi do swojej prezentacji co najmniej  

60 minut przed czasem podanym w programie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy 

osobiste, kostiumy i rekwizyty. 

4. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach odpowiadają uczestnicy konkursu, 

 którzy w danym czasie korzystali z danego pomieszczenia. 

5. Każda osoba przybywająca na Konkursu ma obowiązek przestrzegania zaleceń 

Organizatora, przepisów p/poż. i bhp. 

6. Obowiązuje zakaz filmowania i rejestrowania Konkursu przez uczestników. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrania i fotografowania prezentacji w celach 



popularyzacji i dokumentacji Konkursu, a także prawo fotografowania prezentacji przez 

akredytowanych przy imprezie dziennikarzy i fotografów .  

W czasie trwania prezentacji uczestników na szkolnym kanale YouTube – będzie możliwość 

oglądania na żywo (livestreaming)  zmagań uczestników.   

8. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  

na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienie. 

9. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawo  

do rejestracji prezentacji tanecznych podczas Konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej; 

nadawania oraz reemisji; utrwalania; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku  

i obrazu; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci Internet; publicznego 

odtwarzania; wyświetlania 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych korekt  

w programie Konkursu w zależności od sytuacji oraz do zmian w niniejszym Regulaminie. 

Decyzje Organizatora są nieodwołalne 

11. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

12. Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Konkursu.  

Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika Konkursu również wtedy,  

gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszone są cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra 

osobiste bądź jakiekolwiek przepisy prawa 

13. Wszelkie zmiany należy zgłaszać do Organizatora najpóźniej tydzień przed 

rozpoczęciem Konkursu. 

14. Wydarzenie artystyczne odbędzie się bez udziału publiczności.  

Wstęp na teren obiektu będą mieli jedynie uczestnicy, instruktorzy i opiekunowie  

na podstawie bezpłatnej opaski/identyfikatora, które otrzymuje WYŁĄCZNIE oficjalny 

przedstawiciel placówki podczas rejestracji uczestników. Ilość wejściówek jest  uzależniona 

od ilości zgłoszonych uczestników z danej placówki wg reguły: 1 wejściówka dla oficjalnego 

przedstawiciela placówki oraz 1 dla opiekuna na 10 osób 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

1. Podczas Konkursu Organizator lub podmiot posiadający akredytację może 

przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować/nagrywać jego przebieg dla celów 

dokumentacji, informacji oraz promocji Konkursu. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, 

nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, 

obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego  

na zdjęciach wykonanych podczas Konkursu bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania, w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu. Powyższa zgoda jest 

jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konkursu mogą być 

umieszczane w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej oraz portalach 

społecznościowych Organizatora. 



3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji, 

swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zrealizowanych podczas 

Konkursu, w którym dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.nr 90, poz.631 z późniejszymi zmianami). 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Informujemy,  iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  udostępnionych Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny 
Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny – 
Sobczak w Gdańsku z siedzibą Al. Legionów 3 80 – 441 Gdańsk Wrzeszcz, adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@szkolabaletowa.pl 

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia 
„Pierwszego Pomorskiego Konkursu Sztuki Tanecznej”  

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. 
Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych. 
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i  zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu 
przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób 
zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe  nie będą podlegały formie 
zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

 

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że  posiadają 
Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do: 

 wycofania zgody w dowolnym momencie, 

 żądania kopii danych, 

 sprostowania danych, 

 do bycia zapomnianym (usunięcia danych),  

 ograniczenia przetwarzania, 

 do przeniesienia danych, 

 do sprzeciwu, 

 bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania. 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy 

kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztę elektroniczną na adres iod@szkolabaletowa.pl 
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