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R  E  G  U  L  A  M  I  N

Cele:

Organizacja
    Impreza przebiega w trzech etapach:

Uczestnicy

Grupy wiekowe:

• Promowanie twórczości tanecznej dzieci i młodzieży województwa lubuskiego.

• Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.

• Prezentacji dorobku tanecznego młodych artystów oraz ich prowadzących.

• Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych.

I  etap

II  etap

I - roczniki
2014-2016

II - roczniki
2011-2013

III - roczniki
2008-2010

IV - roczniki
2002-2007

Kwalifikacja do grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, 
z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy tanecznej.

4.04.2022r - Eliminacje powiatowe w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej

18-19.05.2022r - Finał wojewódzki w Nowosolskim Domu Kultury

0 etap 25.03.2022r - Eliminacje gminne w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej

KKatategoegowie wykwie wykonawonawcze:cze:

kkatategoriaegoria  AA
jazz, moderjazz, modern jazz, liryn jazz, liryccal al 

jazz, tjazz, taniec klasyaniec klasyczncznyy, balet, balet

kkatategoriaegoria  BB
hip hop i jego odmianhip hop i jego odmianyy, ne, new w stylestyle, 

danc, dancehall, discehall, disco danco dancee i inne



Kryteria oceny:

Nagrody

Zgłoszone prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:

- choreografia,

- technika, harmonia ruchu, poczucie rytmu,

- dobór stylu tanecznego do wieku i możliwości tancerzy,

- estetyka,

- dobór muzyki, kostiumów i rekwizytów,

- ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszony układ taneczny musi spełniać następujące warunki:

- mieścić się we wskazanych kategoriach tanecznych,

- dla zespołów i grup tanecznych trwać nie więcej niż 3 minuty.

Podkłady muzyczne muszą być dostarczone na nośnikach zewnętrznych  

w formacie MP3.

Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania baletek, obuwia sportowego lub 

tańczenia bez obuwia. 

Repertuar:

Rada Artystyczna finału wojewódzkiego po obejrzeniu wszystkich prezentacji 

przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych  

i wykonawczych.

Wszelkie decyzje Rady Artystycznej są ostateczne. 

Na etapie przeglądów powiatowych/regionalnych nagrody i wyróżnienia leżą  

w gestii organizatorów tego etapu. 

Nagrody, wyróżnienia i upominki finału wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych - Taniec przygotowuje Organizator wydarzenia.

Organizator finału zapewnia uczestnikom: dyplom uczestnictwa oraz  

poczęstunek. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody o ogólnej 

wartość 8000 PLN (podział nagród leży w gestii Rady Artystycznej).  

• Organizator I etapu, który chce zgłosić Uczestnika do wzięcia udziału

w wydarzeniu Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – Taniec (finał wojewódzki)

jest zobowiązany do wypełnienia i wysłania elektronicznego formularza

zgłoszeniowego.

• Przedstawiciel jest zobowiązany do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich 

Konfrontacji Artystycznych - Taniec według obowiązujących przepisów RODO

Zgody:



KONTAKT

Zasady organizacyjne:

• Uczestnicy finału wojewódzkiego oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają

na własny koszt lub na koszt organizatora I etapu LKA–TANIEC.

• Organizator finału zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu.

• Placówki delegujące Uczestników ubezpieczają ich na czas pobytu i przejazdu

na przeglądy etapu I i II.

• Szczegółowy harmonogram prezentacji finału wojewódzkiego zostanie

opublikowany na stronie internetowej Organizatora (www.nowosolski.pl) po     

zebraniu wszystkich zgłoszeń najpóźniej 10 maja 2022 roku.

• Opłata akredytacyjna za udział w finale LKA-TANIEC wynosi 20 zł od osoby. Opłatę

należy uiścić na konto 73 1020 5402 0000 0702 0366 1220  do  13 maja  2022 roku.

Nowosolski Dom Kultury, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól

W tytule wpisać nazwę zespołu/wykonawcy, LKA–TANIEC.

• Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Taniec wraz z załącznikami
dostępny będzie na stronie internetowej organizatora finału (www.nowosolski.pl)       
w zakładce Lubuskie Konfrontacje Artystyczne (LKA).

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów organizacyjnych
instytucji realizującej Konfrontacje oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Organizator wydarzenia - Finału wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji
Artystycznych - Taniec nie ponosi odpowiedzialności za uczestników finału,
za których odpowiedzialność ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie.

• Organizator I etapu jest zobowiązany do zebrania od wszystkich Uczestników lub ich 

przedstawicieli niezbędnych dokumentów kwalifikujących do udziału w Lubuskich

Konfrontacjach Artystycznych – Taniec.

• Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za właściwe zakwalifikowanie Uczestnika

do kategorii wiekowej oraz wykonawczej. W przypadku błędu w kwalifikacji

Organizator wydarzenia (I i II etap) może zmienić kategorię wiekową Uczestnika lub

całkowicie zdyskwalifikować Uczestnika.

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator wydarzenia (I i II etap),
w porozumieniu z Radą Artystyczną.

na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie organizatora wydarzenia  

(I i II etap) oraz zebrania i przekazania do organizatora wydarzenia ww. zgód od 

wszystkich swoich Uczestników. 

• Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych

zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika.

• Przedstawiciel jest zobowiązany do złożenia wraz z ww. dokumentami

i zgłoszeniem również wykazu imiennego z rokiem urodzenia Uczestnika. Wykaz

jest niezbędny w celu weryfikacji przez organizatora (I i II etap) kwalifikacji do

właściwej grupy wiekowej.

• Przedstawiciel jest zobowiązany dostarczyć ww. dokumenty do Organizatora

wydarzenia (I i II etap) najpóźniej na 5 dni przed wydarzeniem.

O R G A N I Z A T O R
Malwina Naskręt

699 993 125 

gok@kargowa.pl

ul. Browarna 7
66-120 Kargowa         

www.gok.kargowa.pl

GCK w Kargowej



O R G A N I Z A T O R

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) tzw. RODO informujemy, że:

  w tym zakresie 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika LKA-TANIEC na poziomie gminnym jest Gminne 
Centrum Kultury w Kargowej

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Konkursu może się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

gok@kargowa.pl
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych - Taniec, jak również jego promocja oraz promocja działalności statutowej Organizatora.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 

Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością 

zgłoszenia udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 3.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, 

przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu, o którym mowa w pkt. 3 a następnie przetwarzane w 

dalszych celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. przez okres 2 lat.

6)Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7)  Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp 

do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga 

tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te 

podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie do organizacji i 

realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Taniec.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora, 

mediów społecznościowych na portalu Facebook i Instagram,  audycji telewizyjnych  

i radiowych jak również wydawnictw prasowych.

8) Uczestnik Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Taniec ma prawo:

• dostępu do swoich danych osobowych;

• sprostowania nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych;

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Uczestnik LKA-TANIEC ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 – 193 Warszawa.

10) W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez

jego publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza

Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 

ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym „W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień

ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych 

w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod

warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu 

na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń

– może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy

jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Jako uczestnik LKA-TANIEC oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem 
imprezy i akceptuję jego postanowienia w całości.

www.gok.kargowa.pl

48699
Przekreślenie




