
Wojewódzki Przegląd Taneczny 

Wiosenne Popisy Taneczne 2019 
 

Regulamin 

1. Organizator 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

 

2. Termin 

04.06.2019r. (wtorek), godz. 9:00 

05.06.2019r. (środa) godz. 9:00 

 

3. Miejsce 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6 

42-580 Wojkowice 

 

4. Cele i założenia 

1) Zwrócenie uwagi na uniwersalizm sztuki tańca  

2) Kształtowanie wrażliwości poprzez sztukę 

3) Wyrażanie emocji przez taniec 

4) Konfrontacja dorobku artystycznego 

5) Rozwijanie zainteresowań tanecznych. 

 

5. Warunki uczestnictwa  

1) W przeglądzie mogą uczestniczyć tylko zespoły składające się z co najmniej 

6 osób reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 

świetlice pracy pozaszkolnej, ośrodki kultury, szkoły tańca itp. 

2) Zespoły będą występować w następujących kategoriach wiekowych: 

1. 6-9 lat   - 04.06.2019r. (wtorek) 

2. 10-12 lat   - 04.06.2019r. (wtorek) 

3. 13-15 lat  - 05.06.2019r. (środa) 

4. 16 i więcej - 05.06.2019r. (środa) 

w przypadku grup mieszanych wiekowo, o przynależności do danej kategorii 

wiekowej będzie decydować wiek najstarszej osoby. 

3) O kolejności występu decyduje organizator. 

4) Kolejność występów zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.mokwojkowice.pl w dniu 31.05.2019r.  

Kolejność występów jest ostateczna i nie ma możliwości zamiany.  

5) Czas prezentacji: max. 5 min.  

6) Uczestnicy prezentują dowolne techniki tańca. 

 

 

 

 

 

http://www.mokwojkowice.pl/


6. Zgłoszenia 

1) Kartę zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty 

startowej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2019r. na adres 

mailowy organizatora zgloszenia@mokwojkowice.pl.  

2) Nie będą brane pod uwagę karty: wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wszystkich 

danych, bez dołączonego potwierdzenia opłaty startowej, wysłane po 27 maja 2019r.  

3) UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy 

zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia imprezy w ciągu 

jednego dnia tj. 40 zespołów.  

 

7. Opłata startowa 

1) Opłata startowa wynosi 70 zł za zespół. 

2) Opłaty należy dokonać przelewem na konto: 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

ul. Jaworznik 6, 42-580 Wojkowice 

konto: ING Bank Śląski 48 1050 1227 1000 0023 5343 6203 

 

w tytule przelewu wpisując: „Opłata startowa - nazwa placówki zgłaszającej, nazwa 

zespołu” 

3) Opłata jest bezzwrotna, nie może być przeniesiona na inny zespół i nie jest zwracana 

w przypadku nieobecności zespołu podczas Wojewódzkiego Przeglądu Tanecznego 

Wiosenne Popisy Taneczne. 

 

8. Sędziowie 

1) Popisy taneczne oceniać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatora  

2) Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne. 

3) Komisja Sędziowska oceniając występy będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

- opracowanie choreograficzne, 

- zgodność muzyki z przekazem tanecznym, 

- technikę wykonania, 

- dobór i estetykę kostiumów i rekwizytów,  

- ogólny wyraz artystyczny,  

4) Jury przyzna odpowiednio I, II, III miejsca oraz wyróżnienia za szczególne dokonania 

artystyczne. 

5) Wyniki będą ogłaszane po zakończeniu każdej kategorii wiekowej. 

6) Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w Wojewódzkim Przeglądzie 

Tanecznym Wiosenne Popisy Taneczne 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zgloszenia@mokwojkowice.pl


9. Informacje dodatkowe 

1) Uczestnicy swoje prezentacje wykonują do własnych podkładów muzycznych. 

2) Nagranie muzyczne powinno być przygotowane na nośniku CD, w formacie AUDIO 

CD i sprawdzone przed przyjazdem. Zalecane jest posiadanie kopii na innych 

nośnikach np. pendrive. Organizator nie odpowiada za złe nagranie utworu oraz 

problem z jego odtwarzaniem. 

3) Nośnik CD powinien być dostarczony do realizatora dźwięku na 5 min. przed 

występem. 

4) Potwierdzenie obecności powinno nastąpić 30 minut przed występem. 

5) Uczestnicy powinni posiadać legitymacje szkolne lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. 

6) Koszt przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

Miejskiego Ośrodka Kultury. 

8) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Przeglądu. 

9) Udział w przeglądzie stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku                      

w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, 

zapisu video i audio z imprezy w przekazach medialnych na całym świecie. 

 

10. Dodatkowe informacje 

Katarzyna Kościelny  tel.32 769 64 82 wew. 22 mail: katarzyna.koscielny@mokwojkowice.pl  

Piotr Grudniak  tel.32 769 64 82 wew. 22 mail: piotr.grudniak@mokwojkowice.pl  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

z siedzibą w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, 

w celu organizacji konkursu/przeglądu. 

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji 

konkursu/przeglądu. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie niemożność organizacji przeglądu/konkursu 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Lichtenstein i Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przeglądu/konkursu a 

także po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r (RODO). 

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom 

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub 

organom do tego uprawnionym. 

 

 

                   Data, miejscowość                                                      Podpis opiekuna 

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