
  Regulamin konkursu "Taniec z Tatą"

Organizator: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

Cel konkursu:

1. Promowanie sportu mażoretkowego.
2. Rozwijanie umiejętności tanecznych.
3. Nawiązanie bliższych kontaktów rodzinnych poprzez wspólną zabawę.
4. Zainteresowanie tematyką konkursu.

Uczestnicy konkursu:
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie mażoretki – bez względu na wiek, zespół.

Kryteria oceny:

1. choreografia i kompozycja,
2. oryginalność,
3. różnorodność elementów,
4. dobór muzyki,
5. ogólne wrażenie artystyczne.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs  polega  na  nagraniu  krótkiej  choreografii  (ok.1  min.)  w  wykonaniu  taty
z córką.

2. Choreografia nie musi być zatańczona z rekwizytem, ale musi mieć elementy ruchy
mażoretkowego np. Marsz.

3. Nagranie należy przesłać na adres: taniecztata23@adres.pl do dnia 21.06.2020 r.
4. Do pracy należy dołączyć ręcznie wypełnioną zgodę na udział w konkursie w formie

skanu lub zdjęcia.
5. Przekazanie nagrania jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
6. Wszystkie  nagrania  biorące  udział  w  konkursie  przechodzą  na  własność

Organizatora, ktoryzastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Ocena prac:

1. Prace zostaną ocenione przez powołaną Komisję Konkursową.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
3. Ogłoszenie  wyników  obiedzie  się  na  stronie  www.gckib.org.pl oraz  na  stronie

wydarzenia "Taniec z Tatą" dnia 23.06.2020 r.
4. Z  wszystkich  nadesłanych  choreografii  zostaną  wybrane  i  nagrodzone  trzy

najlepsze.
5. Wszystkie  nagrania  konkursowe  zostaną  udostępnione  na  stronie  Facebook

Mażoretek Vena oraz GCKIB w Przemęcie.

mailto:taniecztata23@adres.pl


ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 
dziecka/podopiecznego, na potrzeby realizacji konkursu przez GCKIB w Przemęcie. 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego oraz mojego 
dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Dla potrzeb Konkursu wizerunek mój oraz mojego dziecka/podopiecznego może być użyty
do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, 
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
Konkursu, oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy.

Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego 
dziecka/podopiecznego oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Konkursu i w pełni go 
akceptuję. 

_______________________________ 

własnoręczny podpis osoby uprawnionej 


