KLAUZULA INFORMACYJNAORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE I
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKA
XIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PRZEDSZKOLNYCH GRUP TANECZNYCH
„ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLE”
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej
jako „RODO” informuję, że
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łosicki Dom Kultury, ul.
Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, NIP: 537-11-01-749.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie pod adresem
Administratora.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona
zgoda na przetwarzania danych osobowych
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że niezależnym
administratorem danych osobowych użytkowników Facebooka jest również Facebook
Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł
korporacyjnych, regulaminów, decyzji i umów może postąpić inaczej.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie
organizacji Wydarzenia może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowej
organizacji przez nas Wydarzenia.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
żeprzetwarzaniedanychosobowychnaruszaprzepisyogólnegorozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w
Wydarzeniu.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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ORGANIZATOR: Łosicki Dom Kultury

Kategorie wiekowe:
 maluchy: do 5 lat
 starszaki: 6 – 7 lat

CEL IMPREZY:






integracja środowiska tworzącego amatorski ruch artystyczny,
popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów
artystycznych i wychowawczych,
prezentacja dorobku taneczno-teatralnego najmłodszych,
promocja tańca w regionie,
promocja powiatu łosickiego.




zespoły taneczne działające w przedszkolach, szkołach, domach
kultury i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w
których wiek dzieci nie przekracza 7 lat (przedszkolaki oraz klasy
„0”),
instytucje i osoby fizyczne zgłaszające uczestników do turnieju
winny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu,
karty zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć w
nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2022 r. na adres:
Łosicki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice
tel. (83) 359-05-09
e-mail: domkultury@interia.pl





 różne formy tańca
 taniec ludowy / narodowy

RÓŻNE FORMY TAŃCA – prezentacje taneczne (disco, hip
hop, show dance, inscenizacja taneczna) - czas prezentacji – do 4
minut.
TANIEC LUDOWY / NARODOWY – prezentacje taneczne i
taneczno-wokalne, czas prezentacji – do 4 minut.

We wszystkich kategoriach zabronione są elementy akrobatyczne
(salta, gwiazdy, szpagaty, itp.) oraz podnoszenia.

UCZESTNICY:




Kategorie taneczne:

koszty wyżywienia i przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

W przypadku małej ilości zgłoszeń do poszczególnych kategorii
wiekowych lub tanecznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do łączenia kategorii lub ich całkowitej likwidacji.
OCENA:
Jury będzie oceniać prezentacje według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru tanecznego i muzycznego do wieku tancerzy,
 opracowanie choreograficzne,
 technikę wykonania, charakter tańca,
 synchronizację,
 ogólny wyraz artystyczny.
NAGRODY:
Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii
tanecznej i wiekowej oraz wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymają
drobne upominki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Turniej odbędzie się w sali widowiskowej Łosickiego Domu
Kultury, ul. Piłsudskiego 4 w dniu 10 maja (wtorek) 2022 r.
o godzinie 09:30.
Przewidywane zakończenie Turnieju zależy od ilości zgłoszeń.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Opisany nośnik: płyta CD – DOBRA JAKOŚĆ!

