
 
REGULAMIN  

 XII OGÓLNOPOLSKICH  
KONFRONTACJI TANECZNYCH 

22 KWIETNIA 2023 
 
 
 
 
 
 
 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA 
 
 

 
 
1. ORGANIZATOR  

• Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  
Pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa 

 
2. CELE IMPREZY 

• popularyzacja zespołowych form ruchowo-tanecznych oraz ich walorów artystycznych wśród dzieci i 
młodzieży 

• konfrontacja artystycznego dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych  

• doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników 

• popularyzacja tańca nowoczesnego i współczesnego jako formy aktywnego wypoczynku 
 
3. TERMIN I MIEJSCE 

• 22 kwietnia 2023, godz.11.00 

• Hala Sportowa w Ozorkowie ul. Traugutta 1 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Uczestnicy przesyłają do dnia 13 kwietnia 2023: 

• zgłoszenie stanowiące Załącznik Nr 1do niniejszego Regulaminu; 

• kopię dowodu wpłaty; 

• w/w dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, 
95-035 Ozorków ul. Wyszyńskiego 43a lub email  mok.ozorkow@poczta.fm (w tytule wiadomości 
proszę wpisać – „Zgłoszenie OZODANCE 2023”) 

• wpisowe od członka zespołu  wynosi 15 zł (słownie: piętnaście  złotych) 

• w/w kwotę uczestnicy wpłacają do 13 kwietnia br. na konto organizatora:  
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie  
32 8786 0001 0000 2017 2001 0006  
W tytule wpłaty proszę podać – OZODANCE 2023 oraz nazwą zespołu 

 
5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

• uczestnicy prezentują max. 2 układy taneczne o czasie nie przekraczającym 15 min. 

• uczestnicy występują przy nagraniach własnych (pendrive z plikiem nagrania w formacie: MP4, można 

także udostępnić wraz ze zgłoszeniem plik nagrania za pomocą WeTransfer) 

• organizator przyjmuje podział na następujące kategorie wiekowe: 
I kategoria wiekowa 7-11 lat 
II kategoria wiekowa 12 -15 lat 
III kategoria wiekowa 16 lat i powyżej, 
w dwóch kategoriach tanecznych: taniec nowoczesny i taniec współczesny 

• o przydziale grupy do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu. Wiek 
uczestników weryfikuje się na podstawie legitymacji szkolnych. 

• dopuszczalne są różne formy i  gatunki tańca np. disco, hip-hop, break dance, modern, jazz, taniec 
współczesny, taniec nowoczesny, inscenizacja, miniatura, widowisko ruchowo – taneczne itd.  
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• w konfrontacjach biorą udział zespoły z placówek oświatowych, kulturalnych oraz szkół tańca. 

• wejście zespołu do wyznaczonej garderoby następuje na 15 minut przed planowanym występem  

• każdy zespół przyjeżdża z opiekunem zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. 
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych. 

• za ubezpieczenie zespołów na czas przejazdu i  pobytu odpowiada instytucja zgłaszająca zespół. 
 

6. JURY I KRYTERIA OCENY 

• prezentacje uczestników ocenia jury złożone z osób związanych zawodowo z ruchem tanecznym 

• jury oceniać będzie: technikę i harmonię ruchu, poczucie rytmu, choreografię, a także ogólny wyraz 
artystyczny 

• nagrody oraz wyróżnienia mogą być przyznawane za konkretne wartości prezentacji 

• jury przyzna nagrodę finansową - Grand Prix Konfrontacji w kategorii tanecznej: taniec współczesny i 
taniec nowoczesny w wysokości 500 zł; nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto instytucji 
delegującej. 

• ponadto jury przyzna statuetki i dyplomy za zajęcie  I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, a także  nagrody specjalne: za osobowość sceniczną i  najlepszą 
choreografię  

• wszystkie zespoły otrzymają dyplomy za udział w Konfrontacjach 
 
7. RAMOWY PROGRAM IMPREZY * 
 

• 9.00 - 10.00 przyjazd zespołów 

• 9.30 – 11.00 próba parkietu 

• 11.00 –16.00 prezentacje zespołów  

• 16.00 –17.00 obrady jurorów 

• 17.00  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 
*  Ramowy program imprezy może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach organizator poinformuje telefonicznie 
 
8. INNE 

• organizator dysponuje sceną o wymiarach 10x10m (podłoga halowa – wykładzina sportowa) 

• uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej 

• uczestnicy Konfrontacji będą mogli skorzystać z odpłatnych posiłków przygotowanych przez Restaurację 
,,Leon’’  

• szczegółowych informacji udziela instruktor Małgorzata Eljasik tel. Fax 42 710 31 18 lub 42 710 31 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 
1) Zapoznanie się z regulaminem oraz przystąpienie do udziału w XII Ogólnopolskich Konfrontacjach 

Tanecznych „OZODANCE 2023”, zwanych w dalszej części Konkursem, oznacza akceptację regulaminu 
oraz zgodę na upublicznienie listy nagrodzonych. 

2) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie zaakceptowanego regulaminu w celu 
realizacji Konkursu oraz relacji z jego przebiegu. Dane w postaci: imienia i nazwiska / nazwy zespołu oraz 
wizerunku laureatów, a także imienia i nazwiska oraz wizerunku opiekuna/osoby zgłaszającej uczestników 
Konkursu będą publikowane na stronach internetowych Organizatora, w mediach społecznościowych 
Organizatora: portal Facebook, platforma Youtube oraz udostępnione odbiorcom takim jak lokalne media. 
Dane będą przetwarzane przez czas Konkursu oraz publikacji relacji na stronach internetowych. 
Uczestnicy Konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 
celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych prosimy kierować pocztę elektroniczną na adres: 
biuro@doradcaido.pl  

3) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez 
Organizatora zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników Konkursu oraz ich 
opiekunów, zarejestrowany podczas realizacji Konkursu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, iż 
zdjęcia oraz materiały filmowe mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora, 
mediach społecznościowych Organizatora oraz w jego materiałach promocyjnych, a także mogą być 
udostępnione odbiorcom takim, jak portal Facebook, platforma Youtube oraz media (prasa, telewizja). 

4) Materiały w postaci zdjęć i nagrań wykorzystywane będą tylko w celach dokumentalnych, promocyjnych 
oraz przeprowadzenia Konkursu, materiały nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych. 

5) Opiekun / osoba / instytucja zgłaszająca uczestników Konkursu jest zobowiązana do zebrania pisemnej 
akceptacji regulaminu oraz zgody na udział w konkursie przez prawnych opiekunów nieletnich 
uczestników we własnym zakresie. Jest to warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 

6) Przykładowy wzór akceptacji regulaminu oraz zgody na udział w konkursie został zamieszczony poniżej: 
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Oświadczenie  
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego zapisy 
w szczególności dotyczące przetwarzania danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………. 
w XII Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych OZODANCE 2023. 

 
 

..........................................................................    ..................................................................................................... 
                 Miejscowość, data           Podpis Rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 
 

 
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika/ Uczestniczki oraz Osoby zgłaszającej uczestników XII 
Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych „OZODANCE 2023” zwanych w dalszej części Konkursem w 
zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z organizacją Konkursu jest Miejski Ośrodek 
Kultury w Ozorkowie, mieszczący się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 43a, 95-035 Ozorków. Kontakt e-
mail do Administratora: mok.ozorkow@poczta.fm,telefon: 42 710 31 18.  

2) Kontakt do powołanego Inspektora Ochrony Danych: biuro@doradcaido.pl  
3) W związku z organizacją Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe uczestników oraz 

opiekunów/osób zgłaszających uczestnika do Konkursu: 
a) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły/placówki wraz z powiązanymi z nim 

opiekuna/osoby zgłaszającej uczestnika do Konkursu w celu udziału dziecka w Konkursie i 
kontaktu z opiekunem/osobą zgłaszającą uczestnika Konkursu w związku z udziałem w 
Konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

b) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły/ instytucji/ zespołu, wizerunek uczestnika w 
celu informowania przez Administratora o organizacji Konkursu udziale dziecka w Konkursie i 
jego wynikach, promowania ww. Konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jego organizacji, a po tym czasie przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa oraz czas publikacji relacji na stronie internetowe i mediach 
społecznościowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z Jednolity Rzeczowym Wykazem Akt. 
6) Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych 

osobowych na serwerze Facebook'a Administratorów. 
7) Ma Pan/i prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i 
lub dziecka narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w pkt 2 a) oraz 3 b) jest 
dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez 
dziecko w Konkursie. 

9) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu  
 

XII OGÓLNOPOLSKIE 
KONFRONTACJE TANECZNE 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 
 
 
Kategoria taneczna          taniec          taniec      
                                                     współczesny                               nowoczesny 

 
                                 (proszę zaznaczyć właściwe) 

 
 
Nazwa zespołu                   
 
Skład zespołu*    
 

L.p. Imię i nazwisko/ wiek L.p. Imię i nazwisko/ wiek 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
Tytuł prezentacji   
 
 
Czas prezentacji                    

 
 
Imię i nazwisko opiekuna grupy/kontakt**  
 
 
Potrzeby zespołu do realizacji  
 
 
 
 
 
 



 
Informacje do zapowiedzi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres instytucji patronującej  
 
 
 
 
Ilość obiadów      
 
 
 
 
* Proszę uzupełnić tabelę 
 
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu. Dane będą 
przetwarzane w związku z organizacją XII Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych OZODANCE 2023. 
 

TAK    NIE                   
  (proszę zakreślić właściwe) 

 
 
 
 
 
 
Dnia                                       2023 r.    Podpis zgłaszającego zespół 
 
 
 

 


