
          
  

 

Regulamin 

Ogólnopolski Turniej Tańca Online „Move&fun!” 

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, Easy Dance - mobilna szkoła tańca 

 

Ogólnopolski Turniej Tańca Online „Move&fun” odbędzie się w przestrzeni online, za pośrednictwem strony 

facebook powiązanej ze stroną Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Warunkiem udziału w turnieju 

 jest akceptacja Regulaminu z wszystkimi jego postanowieniami. 

 

1. Udział w konkursie: konkurs skierowany jest do tancerzy - amatorów, którzy nie zajmują się tańcem 

profesjonalnie. Chcemy zachęcić do udziału wszystkich tych, którzy kochają tańczyć, rozwijają się tanecznie i chcą 

zaprezentować (być może po raz pierwszy?) szerszemu gronu „co im w duszy gra”.  

- konkurs dla solistów (ze względu na czas pandemiczny, kiedy możliwości kontaktu są ograniczone, a zajęcia 

grupowe w wielu miejscach zawieszone, chcemy promować tancerzy, którzy w trudnych warunkach nie zawiesili 

swojego tanecznego rozwoju, lecz solo wciąż trenują i tańczą. Wiemy, że przez zimę w domach powstało wiele 

choreografii stworzonych przez samych tancerzy, wiele ruchów zostało dopracowanych, kostiumów dokończonych - 

chcemy stworzyć przestrzeń, w której to wszystko „ujrzy światło dzienne”.  

- konkurs dla osób w każdym wieku 

- nie wymaga się przynależności do jakichkolwiek organizacji tanecznych czy klubowej 

- nie ma opłat startowych 

2. Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie za pomocą e-maila (z wykorzystaniem serwisu weTransfer.com lub 

dysku google w przypadku dużych plików) zgłoszenia konkursowego, które będzie zawierać: 

- imię i nazwisko tancerza 

- film konkursowy (o długości wymaganej w danej kategorii - patrz niżej), nie publikowany nigdzie wcześniej, nagrany 

w warunkach domowych bądź na sali - nie chcemy filmów archiwalnych z turniejów, występów, które odbyły się z 

udziałem publiczności) 

- informację o kategorii tanecznej oraz wiekowej 

do dnia 22 marca 2021 roku na adres ed.glogow@wp.pl. 

3. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez trzyosobowe JURY w składzie: 

- Sara Matelska (taniec współczesny, modern jazz) 

- Małgorzata Łętkowska (taniec orientalny, disco dance) 

- Rafał Pawlak (break dance) 

Głos decydujący w sytuacjach spornych ma Juror specjalizujący się w danej kategorii.  

W kategorii INNE głos decydujący należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, Bartłomieja 

Adamczaka.  



4. Kryteria oceny: podstawowym kryterium jest ogólny wyraz artystyczny i radość czerpana z tańca! Nie zależy nam 

na profesjonalnym wykonaniu (to turniej dla amatorów!), oceniamy przede wszystkim pomysł, wykonanie, 

interpretację, kreatywność i fun z tańca. Profesjonalny strój taneczny nie jest wymagany, liczy się ruch i radość z 

tegoż ruchu - MOVE & FUN. 

5. Kategorie taneczne: 

- taniec współczesny, modern jazz 

- taniec orientalny (belly dance) 

- break dance 

→ TANIEC WSPÓŁCZESNY, MODERN JAZZ 

1. Kategorie wiekowe:  

- do 9 lat 

- 10-12 lat 

- 13-15 lat 

- 16-19 lat 

- 20+ 

2. Kategoria oceniana przez trzyosobowe JURY, głos decydujący należy do Sary Matelskiej. 

3. Czas prezentacji (1:45-3:00):  

 

→ TANIEC ORIENTALNY (BELLY DANCE): 

1. Kategorie wiekowe:  

- do 9 lat 

- 10-14 lat 

- 15-18 lat 

- 19-24 lat 

- dorośli: od 25 lat wzwyż 

 

2. Kategoria oceniana przez trzyosobowe JURY, głos decydujący należy do Małgorzaty Łętkowskiej. 

3. Czas prezentacji (długość filmu): minimum 1:45 - maksimum 2:15 

 

4. Dodatkowe informacje:  

W tej kategorii dopuszczalne są wszystkie odmiany belly dance, począwszy od klasyki, przez folk, drum solo czy show 

z wykorzystaniem rekwizytów. Ważne, aby pamiętać o kryteriach oceny: zwyciężają najbardziej oryginalne i 

atrakcyjne prezentacje (niekoniecznie najlepsze technicznie) - każdy, kto czuje radość w tańcu belly dance ma szansę 

w tym turnieju. Liczy się przede wszystkim fun i przyjemność w odbiorze! 

 

→ BREAK DANCE: 

1. Kategorie wiekowe:  

- do 9 lat 

- 10-13 lat 

- 14-17 lat  

- 18 + 

2. Kategoria oceniana przez trzyosobowe JURY, głos decydujący należy do Rafała Pawlaka. 

3. Czas prezentacji (długość filmu): minimum  0:45 - maksimum 1:30 

 



→ INNE (FREESTYLE): 

1. Kategorie wiekowe:  

- do 9 lat 

- 10-14 lat 

- 15-18 lat 

- 19-24 lat 

- dorośli: od 25 lat wzwyż 

 

2. Kategoria oceniana przez trzyosobowe JURY, w sytuacjach spornych głos decydujący należy do Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, Bartłomieja Adamczaka. 

3. Czas prezentacji (długość filmu): minimum 1:15 - maksimum 2:15 

 

4. Dodatkowe informacje - freestyle: 

Jeśli tańczysz, ale nie jest to taniec współczesny, orientalny czy break dance, to jest kategoria dla Ciebie! Nie chcemy 

wartościować, czy balet jest „lepszy” niż hip hop, nie o to nam chodzi! Oceniamy przede wszystkim FUN, jeśli więc 

czujesz, że taniec wręcz z Ciebie tryska, to jest kategoria dla Ciebie bez względu na to, w jakim stylu tanecznym się 

zaprezentujesz. Przyjmujemy absolutnie wszystko, co jest tańcem, od hip hopu po flamenco!  

 

5. Nagrody: 

- statuetki dla zwycięzców kategorii 

- dyplomy dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 

6. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych 

osobowych i nadesłanych nagrań w komplikacji z danej kategorii (punkt. 9). 

7. Kontakt do organizatora: 

Preferujemy kontakt mailowy lub przez Messenger Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie lub Easy Dance - mobilna 

szkoła tańca: 

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie: mokpromo@wp.pl 

Easy Dance - szkoła tańca: ed.glogow@wp.pl  

W sprawach pilnych: Małgorzata Łętkowska - 607 772 500 

 

8. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją termin zgłoszeń może zostać wydłużony, podobnie jak termin 

ogłoszenia wyników, z zastrzeżeniem, że ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej  do 29 kwietnia 2021r. O takiej 

decyzji Organizator poinformuje uczestników na stronie wydarzenia na facebooku i na swoich stronach.  

 

9.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (MOK) ul. Plac 

Konstytucji 3 Maja 3, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 65 71  

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Wadas tel. 509 737 586, e-mail: 

iod@glogow.org  

mailto:mokpromo@wp.pl
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• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Online 

„Move&fun”, który odbędzie się w przestrzeni online, za pośrednictwem oficjalnej strony facebook 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO - zgoda w celu realizacji 

przeprowadzenia turnieju. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: facebook, podmioty 

upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących 

przepisów prawa. 

• Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją turnieju a następnie w 

celach promocji wydarzenia lub do czasu wycofania zgody.  

• Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano 

inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

•  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana ora dziecka danych osobowych do państw trzecich (tj. 

państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych. 

• Podanie przez Panią/Pana oraz dziecka danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w 

turnieju.    

 

 


