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           REGULAMIN 

Kontakt 

784418109/ 413841072 

zlote.kopytko@onet.pl 

 

                         III Otwartego Turnieju Tańca o Złote Kopytko Koziołka 

                                               Pod patronatem honorowym WóJTA Gminy Kozłów 
Organizatorzy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie  

Kozłów 213 
32-241 złów 

Forma konkursu: 
  -   Indywidualne przeglądy taneczne 

  -   20 maja 2022 od godz. 8:00 

   -  Sala GOK  

Do kogo kierujemy konkurs? 

Chcąc  umilić  Państwu  okres  przymusowej   izolacji   społecznej,   związanej  z ochroną  

przed  zagrożeniem   epidemiologicznym,   organizujemy   konkurs, w którym mogą brać 

udział uczniowie domów kultury, prywatnych szkół tanecznych, stowarzyszeń, szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs posiada  formę  OTWARTEGO dlatego 

zachęcamy do udziału nie tylko tancerzy z naszej gminy! 😊 Zapraszamy Was do 

podzielenia się z nami własną inwencją twórczą z zakresu tańca. 😊 

Wytyczne: 

    Choreografia od minimum 45s do 2min (max) 

     Akceptujemy tylko występy SOLOWE I DUETY 

     Dowolność stylu tanecznego 

     Dowolność utworu 

     Dowolność stroju (adekwatna do prezentowanej formy tańca) 

     Utwór na pendrive 

Zgłoszenie do pobrania i przekazania 

 W formie elektronicznej na email: olagajos1997@poczta.onet.pl , lub osobiście do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kozłowie 

! Termin nadsyłania i dostarczania zgłoszeń:  15 maja 2022r. ! Po otrzymaniu zgłoszeń 

skontaktujemy się z Wami w celu wskazania godziny indywidualnej prezentacji 

Kategorie wiekowe: 

      a. do 9 r.ż. (włącznie) 

      b. 10-13lat (włącznie) 

      c. +14 lat 

(o przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia, duety z dużą rozbieżnością wiekową 

przechodzą do starszej kategorii) 

Ocena:  
Prezentacje oceniać będzie 3 osobowe JURY. Komisja szczególną uwagę zwróci na pomysłowość 

choreografii, technikę wykonania, rytmiczność oraz na ogólny wyraz artystyczny. Ogłoszenie wyników 

nastąpi 13 czerwca, dzień po zorganizowanych zawodach. W każdej kategorii przyznane będą kolejno 

3 miejsca (złoto, srebro, brąz), może zostać przyznane wyróżnienie. (Jury zastrzega, że w przypadku 

gdy liczba uczestników danej kategorii będzie mniejsza niż 3 osoby, wówczas nie ma obowiązku 

przyznać nagrody najwyższej, tj. I miejsca). Miejsca zostaną nagrodzone oryginalnymi statuetkami 

(w końcu walczycie o ZŁOTE KOPYTKO KOZIOŁKA), ponadto każdy uczestnik otrzyma 

pamiątkowy dyplom.  
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                                                                                                                                                                                                                     Złącznik do Regulaminu 

III Otwartego Turnieju Tańca 

o Złote Kopytko Koziołka 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca ochrony danych osobowych w ramach III Otwartego Turnieju                         

Tańca o Złote Kopytko Koziołka 

 
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust.  2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z  dnia       

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „I Otwartego Turnieju Tańca  

o Złote Kopytko Koziołka” jest Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, 32-241 Kozłów 213, 

tel. 41 38 41 072, w imieniu którego działa Dyrektor – Elżbieta Kopeć. 

2) inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie jest Pan Radosław 

Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl). 

3) dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, wieku, a także w postaci wizerunku osoby 

fizycznej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby  fizycznej 

na przetwarzanie danych osobowych), w celu przeprowadzenia niniejszego Turnieju. 

Dokonując przesłania nagrania i wiadomości z danymi na stronę Facebook „I Otwarty Turniej 

Tańca o Złote Kopytko Koziołka”, w zakresie określonym Regulaminem tego Turnieju, 

uczestnik/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział w Turnieju, potwierdza akceptację 

warunków Turnieju określonych Regulaminem, a także na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie i publikację wizerunku w celu promocji Turnieju. 

4) odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie organizatorzy Turnieju, a także podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 

którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

6) dane   osobowe    będą    przechowywane    przez    czas    niezbędny    do    przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Turnieju, a także przez  okres niezbędny do promocji Turnieju, wskazany    

w przepisach archiwalnych. 

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. 

8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w niniejszym Turnieju. 

10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania. 



                            KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W III OTWARTYM TURNIEJU TAŃCA 

 O ZŁOTE KOPYTKO KOZIOŁKA 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika/ uczestników(w przypadku duetu) 

         ………………….……………………………... 

2. Nazwa (tylko w przypadku duetów) 

………………………………………………… 

 

3. Numer telefonu/ email osoby do kontaktu  

…………..…………………………………….. 

4. Data urodzenia 

…………………………………………………. 

5. Prezentowany styl taneczny  

……………………………………………...…. 

6. Wykorzystane utwory 

…………………………………………………. 

7. Oświadczenie: 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż nie będę rościć żadnych praw z tytułu 

publikacji w środach masowego przekazu nazwiska mojego dziecka.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Turnieju 

danych osobowych mojego dziecka oraz wizerunku, wykorzystywanych do 

celów promocyjno- organizacyjnych. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                      /Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


