REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO DZIECIĘCEGO KONKURSU
TANECZNEGO ONLINE ,,TANECZNY WIR” 2022 r.

I. ORGANIZATORZY
Samorządowe Ognisko Baletowe Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.
II. CELE KONKURSU
1. Promowanie aktywności tanecznej wśród dzieci.
2. Prezentacja umiejętności tanecznych dzieci.
3. Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień i rozwijanie zainteresowań.
4. Popularyzacja różnych form tanecznych.
5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.
6. Rozwijanie umiejętności tańca solo i w zespole.
7. Wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi zespołami tanecznymi.
III. UCZESTNICY
Dzieci w wieku 5-7 lat mieszkające w województwie podlaskim.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1.Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza i przesłanie razem z linkiem do
prezentacji za pośrednictwem poczty e-mail na adres: konkurs@sob.bialystok.pl
2. Prezentacje konkursowe należy przesłać linkiem przez formularz konkursowy w
formie niepublicznego linku na youtube lub poprzez stronę wetransfer.com – plik mp4
Instrukcja wgrywania filmu na wetransfer: otworzyć stronę www.wetransfer.dom
kliknąć w prostokąt z napisem “Take me to Free (darmowa opcja przesłania pliku o wielkości
do 2GB bez konieczności zakładania konta), następnie wybieramy “I agree”, Portal
przekieruje nas do strony z: miejscem do załączenia pliku (“Add your files”), naciskając plus
wybieramy plik do wysłania. Plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem solistów
/duetów lub nazwą grupy. Następnie klikamy trzy kropki i wybieramy opcję
„get your link”, plik załaduje się po uzyskaniu 100% -wygenerowany link jest gotowy do
wprowadzenia w formularz zgłoszenia.
3. Każda prezentacja musi być zgłoszona oddzielnie. Zgłoszenia mogą wysyłać przedszkola
i szkoły oraz osoby indywidualne.
4. Czas trwania prezentacji konkursowej jednego solisty/duetu/ zespołu nie może
przekroczyć 3 minut.
5. Kategorie:
- Soliści
- Duety
- Grupy
Technika taneczna, styl tańca dowolny.
6. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest nieodpłatny.
V. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Zgłoszenia do konkursu – do 22 kwietnia 2022 r.
2. Ocena Jury – do 26 kwietnia 2022 r.
3. Ogłoszenie zwycięzców i publikacja zwycięskich prezentacji na
Facebooku SOB - 26 kwietnia 2022 r. od godziny 16.00. Wręczenie dyplomów i nagród 28 kwietnia
2022 r.
4. Wysyłka dyplomów pocztą e-mail – do 20 maja 2022 r.

VI. KRYTERIA OCENY
1. Opracowanie choreograficzne.
2. Technika wykonania.
3. Dobór strojów i rekwizytów.
4. Kreatywność prezentacji.
5. Ogólny wyraz artystyczny
VII. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizator powołuje Komisję konkursową, która podczas konkursu wyłoni
najciekawsze prezentacje. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. Z pracy Komisji konkursowej sporządza się protokół.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach
masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach konkursu,
również na stronie internetowej.
3. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem
warunków niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed
podanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń.
VIII. NAGRODY I WYNIKI
1. Komisja konkursowa przyzna I, II i III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach
tanecznych; dodatkowo może przyznać wyróżnienia i nagrody specjalne.
Nagrody przyznane przez Komisję to dyplomy oraz nagrody rzeczowe przygotowane przez
organizatora.
2. Dodatkowo zostaną przyznane dyplomy nauczycielom/ instruktorom za najlepsze choreografie
i przygotowanie grupy w każdej kategorii tanecznej.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie https://www.facebook.com/ogniskobaletowe/
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom I,II,III miejsca oraz wyróżnień 28 kwietnia
2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku, ul.
Bohaterów Monte Cassino 25.
4. Dyplomy zostaną przesłane na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
VIII. OŚWIADCZENIA
Zgłaszający oświadcza, że:
- dane podane w zgłoszeniu uczestników są prawdziwe i aktualne,
- zgłoszone prezentacje nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie
naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada Zgłaszający,
- wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestników, nazwy
grup w związku z udziałem w I Wojewódzkim Dziecięcym Konkursie Tanecznym Online
,,Taneczny Wir" organizowanym przez Samorządowe Ognisko Baletowe Zespołu Placówek
Oświatowych nr 2 w Białymstoku we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach,
- wyraża zgodę na publikowanie wideo prezentacji oraz zdjęć przez Organizatora dla potrzeb
dokumentacji i prezentacji w mediach,
- wyraża nieodpłatną, bezwarunkową i bezterminową zgodę na rejestrację prezentacji tanecznych
podczas konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej, nadawania oraz reemisji, utrwalania,
zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera
oraz sieci Internet, publicznego odtwarzania, wyświetlania
- uzyskał zgody rodziców dzieci na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych do
celów określonych w niniejszym regulaminie.

- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Ognisko Baletowe Zespołu Placówek
Oświatowych nr 2 w Białymstoku danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu
przeprowadzenia i realizacji konkursu.
VIII. POUFNOŚĆ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizatorzy konkursu zobowiązują się do stosowania zasady poufności dotyczącej
pozyskanych w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i ewentualnego
udostępniania ich osobom trzecim tylko po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.
2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu
w formularzu zgłoszeniowym jest Samorządowe Ognisko Baletowe Zespołu Placówek
Oświatowych nr 2 w Białymstoku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego
przeprowadzenia konkursu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art.6 ust.1 lit.a
RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu i rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu
do swoich danych oraz możliwość ich poprawy.
6. Okres przechowywania danych osobowych. Dane laureatów przechowywane będą
nie dłużej niż 2 lata od zakończenia konkursu tanecznego, po czym zostaną usunięte. Dane
pozostałych uczestników konkursu zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia
konkursu tanecznego.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Prawo do wycofania zgody
na przetwarzanie danych osobowych, Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
Danych Osobowych, pod adresem iod@sob.bialystok.pl
VIII. KONTAKT
konkurs@sob.bialystok.pl
tel. 85 7482120

