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Prezydent Miasta Gdańska  

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku  

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku 

zapraszają do udziału w 

8. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM TANECZNYCH 

„DANCE GROUP” 2020 

REGULAMIN 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa  

w  8. Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych „Dance Group” 2020  zwanym dalej 

„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest: 

a.  Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,  

b. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. 

§2 

CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 

a. integracja środowiska tanecznego z Polski, 

b. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

c. propagowanie różnorodnych form tanecznych i muzycznych, 

d. wymiana doświadczeń dydaktyczno-artystycznych w zakresie pracy z dziećmi  

i młodzieżą.  

§3 

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY 

1. Festiwal skierowany jest do solistów, duetów, mini formacji (od 3 do 7 osób) i formacji (od 

8 osób) w wieku od 5 lat do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

(nie dotyczy studentów), z przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, placówek oświatowo-

wychowawczych, klubów i innych ośrodków  edukacji tanecznej działających wyłącznie na 

terenie Polski.  

2. Konkurs nie dotyczy tancerzy profesjonalnych z klubów sportowych.  
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3. Konkurs nie dotyczy instruktorów i nauczycieli tańca.  

4. Kategorie wiekowe: 

a. 5 - 7 lat (2015-2013), 

b. 8 - 11 lat (2012-2009), 

c. 12 - 15 lat (2008-2005), 

d. od 16 lat (2004) – do uczniów ostatniej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  (nie dotyczy studentów). 

5. O kwalifikacji mini formacji/formacji do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80% 

składu osobowego zespołu. 

6. O zakwalifikowaniu duetu do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego tancerza. 

7. Wiek uczestników podlega weryfikacji w oparciu o rok urodzenia wykazany w legitymacji 

szkolnej lub w przypadku dzieci do 7 roku życia na podstawie dowodu osobistego, 

paszportu lub aktu urodzenia. 

8. Żaden z uczestników nie może zaprezentować się na parkiecie więcej niż raz w wybranej 

kategorii tanecznej (np. jeden występ w solo hip-hop, jeden występ w duetach hip-hop, itd.)  

9. Dozwolona jest dowolna ilość startów w różnych stylach tanecznych. 

10. Organizatorzy mają prawo do łączenia i dzielenia kategorii.  

 

§4 

KATEGORIE TANECZNE 

Sobota 21.03.2020  r. Niedziela 22.03.2020 r. 

Solo, duety, mini formacje, formacje Solo, duety, mini formacje, formacje 

Hip-hop 

Dancehall 

Inne formy tańca – z wyłączeniem tańca 

towarzyskiego, tańca ludowego, tańca 

sportowego oraz stylów wyodrębnionych w 

regulaminie 8. OFFT „Dance Group” 

Taniec współczesny 

Jazz 

 

 

§5 

HARMONOGRAM KONKURSU  

1. Do dnia 28 lutego 2020 r. na adres: dance@pmgdansk.pl należy nadesłać prawidłowo 

wypełnione karty zgłoszeń i oświadczeń rodziców/uczestników (załącznik nr 1 i nr 2 lub 3 

do Regulaminu). Tylko uczestnicy którzy przyślą komplet dokumentów będą brani pod 

uwagę.  

2. 4 marca 2020 r. na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl zostanie opublikowana lista 

zakwalifikowanych solistów i zespołów oraz numer rachunku bankowego, na który należy 

dokonywać wpłat, w tytule przelewu wpisując: imię nazwisko solisty/nazwę 

formacji/duetu, kategorię taneczną i wiekową. 

mailto:dance@pmgdansk.pl
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3.  Od 4 marca 2020 r. do dnia 8 marca 2020 r. osoby zakwalifikowane winne wpłacić 

wpisowe przelewem na konto Organizatora (liczy się data wpływu na konto). 

4. 16 marca 2020 r. na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl zostanie opublikowana lista 

startowa wraz z szczegółowym programem zawodów.  

5. 21-22 marca 2020 r. odbędą się prezentacje taneczne w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2, hala sportowa przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku.  

 

Czasy prezentacji: 

 solo i duety (hip-hop, dancehall) – eliminacje i półfinały do 1 min – muzyka 

organizatora; finały do 1 min – muzyka własna, 

 solo i duety (taniec współczesny, jazz, inne formy tańca) – eliminacje półfinały; 

finał do 1 min – muzyka własna, 

 mini formacje – eliminacje i półfinały do 1 min 30 s. – muzyka własna; finały do  

2 min – muzyka własna, 

 formacje – eliminacje i półfinały do 2 min – muzyka własna; finały do 3 min - 

muzyka własna. 

Minimalne przekroczenie czasu jest dozwolone wyłącznie w przypadku konieczności zakończenia 

frazy muzycznej.  

 

Warunki: 

6. Do dnia 28 lutego 2020 r. na adres: dance@pmgdansk.pl należy przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną karty zgłoszenia i oświadczenie rodzica/uczestnika stanowiące integralną 

część regulaminu.  

7. Organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń. 

8. Oryginał karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgody rodziców lub uczestników na udział  

w festiwalu (załącznik nr 2 lub nr 3) należy dostarczyć najpóźniej w dniu imprezy. 

9. Każde przedszkole, szkoła, ośrodek kultury, placówka oświatowo-wychowawcza, klub  

i inny ośrodek edukacji tanecznej działający wyłącznie na terenie Polski może zgłosić 

następującą liczbę prezentacji: 

 Solo i duety – do 5 prezentacji w danej kategorii tanecznej i wiekowej, 

 Mini formacje i formacje – brak ograniczeń. 

10.Zgłoszeń mogą dokonywać tylko i wyłącznie przedszkola, szkoły, ośrodki kultury, placówki 

oświatowo-wychowawcze, kluby i inne ośrodki edukacji tanecznej działające wyłącznie na 

terenie Polski.  

11.Osoby prywatne nie mogą dokonywać zgłoszeń na 8. Ogólnopolski Festiwal Form 

Tanecznych Dance Group 2020.  

12. Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener/nauczyciel/przedstawiciel klubu. 

13. Przy kwalifikacji do zawodów w pierwszej kolejności Organizator bierze pod uwagę: 

 kolejność nadsyłania zgłoszeń, 

 dużą liczbę uczestników w zgłoszonej przez instytucję grupie 

tanecznej. 
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Opłata startowa: 

14. W dniach 4-8 marca 2020 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) po kwalifikacji 

uczestnika/uczestników do zawodów, wyłącznie instytucja zgłaszająca dokonuje wpłaty, 

w nieprzekraczalnym terminie, w wysokości: 

 20 zł od solisty za każde wejście na parkiet, 

 30 zł od duetu za każde wejście na parkiet, 

 80 zł od mini formacji, za każde wejście na parkiet, 

 200 zł od formacji (bez względu na ilość osób), za każde wejście na parkiet  

wyłącznie na konto organizatora.  

15. Faktury wystawiamy po dokonaniu przelewu, wyłącznie na instytucję zgłaszającą uczestników, 

która zgodnie z §5 p. 14 dokonała wpłaty.   

16. W przypadku rezygnacji z udziału w 8. OFFT wpisowego nie zwracamy. 

 

§6 

JURY KONKURSOWE I KRYTERIA OCENY 

1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora. 

2. Jury ocenia prezentacje taneczne niejawnie.  

3. W każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy, medale (solo, duety), puchary (mini 

formacje, formacje).  

4. Decyzja Jury, co do wyboru najlepszych występów jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

5. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

a. Walory opracowania choreograficznego, 

b. Zgodność choreografii ze stylem danej kategorii, 

c. Dobór muzyki, 

d. Stopień trudności i poprawność wykonywanych elementów, 

e. Estetyka kostiumu, 

f. Ogólny wyraz artystyczny, 

g.  Pozytywny przekaz propozycji artystycznej, 

h. Stosowność kostiumu i nagrania muzycznego do wieku uczestnika. 

 

§7 

DANE OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w Rozporządzeniu 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). 

2. Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, przy  

ul. Ogarnej 56, tel. 58 301 60 07, e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl  

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@pmgdansk.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów. 

mailto:sekretariat@pm.edu.gdansk.pl
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5. Organizator Pałac Młodzieży będzie zbierał następujące dane zawarte m.in.: w Karcie 

zgłoszenia: 

a) Imię, nazwisko oraz data urodzenia uczestnika, 

b) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka, 

c) imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail instruktora pod kierunkiem, 

którego kształci się uczestnik,  

d) wizerunek uczestnika. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody 

przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi 

załącznik do Regulaminu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej podanie danych wymienionych 

w p. 5 a),b),c) jest warunkiem udziału w konkursie.  

8. Przedstawicielom ustawowym dziecka oraz uczestnikom pełnoletnim przysługuje prawo 

do:  

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

b) prawo do ich sprostowania, 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody, 

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli 

uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

obowiązujących przepisów prawa. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane   

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale 

niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Rejestracji dokonuje opiekun najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem wybranej kategorii. 

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania festiwalu. 

4. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie imprezy. 

5. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć akustykowi opisane nagranie na nośniku wysokiej 

jakości typu: płyta CD, pendrive MP3, co najmniej dwie prezentacje przed występem. Nie 

dopuszcza się podkładów z telefonów komórkowych/tabletów. 

6. Wymiary parkietu tanecznego to 12m x 20m. 

7. Uczestnicy winni być gotowi do występu na 30 minut przed godziną rozpoczęcia swojej 

kategorii.  



_____ ______________________ 
 
Pałac Młodzieży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk 

tel. 58 301 60 07 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pm.edu.gdansk.pl | pm.edu.gdansk.pl 

 

8. Wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, obuwiu miękkim lub boso; tańczenie oraz 

przechodzenie przez parkiet w obuwiu na obcasach lub na pozostawiającej ślady 

podeszwie jest zabronione.  

9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na halę sportową.  

10. Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami festiwalu. Placówki delegujące 

powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekunowie odpowiadają za 

bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy. 

11.  Sprawy dotyczące wyrządzonych szkód przez uczestników konkursu będą rozstrzygane 

na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny Dz. U. 2018 poz. 1025 

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w garderobie oraz na terenie 

budynku. 

13. Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w hali. 

14. Organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia dla grup. 

15. Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

16. Ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca. 

17. Każdy opiekun musi posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty potwierdzające 

wiek uczestników biorących udział w festiwalu w celu okazania go przy rejestracji  

(w przypadku braku dokumentów uczestnik będzie zdyskwalifikowany). 

18. Dla publiczności wstęp wolny. 

19. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie związane z konkursem rozstrzygają 

organizatorzy wraz z przewodniczącym jury. 

20. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych.  

22. Każda zmiana danych wykazanych w karcie zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  

 

 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników 

niepełnoletnich). 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników 

pełnoletnich).  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO  

8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH DANCE GROUP 2020 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Placówka delegująca, adres, telefon kontaktowy i e-mail: 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………………….……………………………………………..…………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……. 

 

Imię i nazwisko instruktora, dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 

Style taneczne (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej)  

- Hip-hop - Dancehall           - Inne formy 

tańca         - Taniec współczesny         - Jazz  

Kategorie wiekowe (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej) 

- 5 - 7 lat (2015-2013),  - 8 - 11 lat (2012-2009), 

- 12 - 15 lat (2008-2005), - od 16 lat (2004 -

  Soliści 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

     

     

     

     

 

Duety 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

 a)    

 b)    

 a)    

 b)    

 a)    

 b)    

 

Mini-formacje 

Lp. Nazwa Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

 Mini formacji uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

      

      

      

      

   Łączna liczba osób w mini formacji  
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Formacje 

Lp. Nazwa formacji Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

  uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

      

      

      

      

   Łączna liczba osób w mini formacji  

 

Każda zmiana danych wykazanych w karcie zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  

Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać w dniu zawodów w punkcie rejestracji zawodników. 

 

Dane do faktury (wypełnić, jeśli będzie wymagana)  

Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na instytucję zgłaszająca i wpłacającą.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Ja niżej podpisany(a) 

 

......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem kierownikiem/opiekunem grupy uczestniczącej w 8. Ogólnopolskim 

Festiwalu Form Tanecznych „Dance Group” 2020,  

 

......................................................................................................................................................................... 

(nazwa grupy) 

 

i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie działania uczestników z tej grupy 

w czasie turnieju oraz że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu, dostępnym  

na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię, nazwisko uczestników, nazwa 

instytucji, telefon kontaktowy, e-mail” w 8. OFFT „Dance Group” 2020 organizowanym Pałac 

Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem w celach informacyjnych o przebiegu  

i wynikach konkursu.  

 

................................................................................................................................................... 

Data i czytelny podpis instruktora/nauczyciela 
 

Informacja wynikająca z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE  

Dotyczy uczniów niepełnoletnich 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana jako przedstawiciel ustawowy,    

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………….,  

(imię i nazwisko)  

……………………………………………………………………..……………………………………………………………..………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

uczestnika grupy/szkoły/placówki…………………………………………………………………………………………………… 

                                                    (wpisać nazwę instytucji delegującej) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki w 8. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM 

TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym 

dalej Organizatorem.  

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w 8. Festiwalu 

Form Tanecznych „Dance Group” 2020.  

 

………………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………… 

Data, czytelny podpis rodzica 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: „imię  

i nazwisko uczestnika, wiek” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku udziału 

w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego wizerunku mojego dziecka w telewizji, 

internecie, radiu, gazecie, magazynie, Facebook’u i umieszczania wizerunku w materiałach 

promocyjno-reklamowych wydawanych przez organizatora. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

………………………………………………………………………..……………………………………..…………………… 

Data, czytelny podpis rodzica 

Informacja wynikająca z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest  

w regulaminie konkursu. 



_____ ______________________ 
 
Pałac Młodzieży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk 

tel. 58 301 60 07 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pm.edu.gdansk.pl | pm.edu.gdansk.pl 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE  

Dotyczy uczestników pełnoletnich 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany    

……………………………………..……...…………………………………………………………….………………………………………….,  

(imię i nazwisko), 

 

uczestnik grupy/szkoły/placówki…………………………………………………………………………………………………… 

                                                    (wpisać nazwę instytucji delegującej) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 

FORM TANECZNYCH „DANCE GROUP” 2020, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję 

jego postanowienia.  

 

Wyrażam zgodę na udział w 8. OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU FORM TANECZNYCH „DANCE 

GROUP” 2020 organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem. 

 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich, aby uczestniczyć w 8. Festiwalu Form 

Tanecznych „Dance Group” 2020.  

 

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko uczestnika, wiek” 

przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia mi udziału w konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację utrwalonego mojego wizerunku w telewizji, internecie, 

radiu, gazecie, magazynie, Facebook’u i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-

reklamowych wydawanych przez Organizatora. 

 

Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Data, czytelny podpis uczestnika 

 

Informacja wynikająca z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) 

zawarta jest w regulaminie konkursu. 

 



_____ ______________________ 
 
Pałac Młodzieży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk 

tel. 58 301 60 07 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pm.edu.gdansk.pl | pm.edu.gdansk.pl 

 

 

Przykładowa karta zgłoszenia 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO  

8. OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FORM TANECZNYCH DANCE GROUP 2020 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Placówka delegująca, adres, telefon kontaktowy i e-mail: 

Szkoła Tańca Jana Kowalskiego, ul. Grunwaldzka 1, tel. 123-456-789, email: 

szkolatancajankowalski@mail.com 

 

Imię i nazwisko instruktora, dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Jan Kowalski tel. 987-654-321, jankowalski@mail.com 

 

Style taneczne (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej)  

- Hip-hop - Dancehall           - Inne formy 

tańca         - Taniec współczesny         - Jazz  

Kategorie wiekowe (odpowiednie wpisać do 

tabeli poniżej) 

- 5 - 7 lat (2015-2013),  - 8 - 11 lat (2012-2009), 

- 12 - 15 lat (2008-2005), - od 16 lat (2004 

 

  Soliści 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

1 Emilia Nowak  2013 5-7 lat Dancehall 

2 Emilia Nowak 2013 5-7 lat Hip-hop 

3 Karolina Kowalska 2003 Od 16 lat Jazz 

4 Karolina Kowalska 2003 Od 16 lat Taniec współczesny 

5 Tomasz Nowakowski 2012 8-11 lat Inne formy tańca 

 

Duety 

Lp. Nazwisko i imię Rocznik Kategoria wiekowa Kategoria taneczna 

1. a)Emilia Nowak  2013 Od 16 lat Jazz 

 b)Karolina Kowalska 2003   

2. a)Emilia Nowak  2013 Od 16 lat Taniec współczesny 

 b)Karolina Kowalska 2003   

 a)    

 b)    

 

Mini-formacje 

Lp. Nazwa Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

 Mini formacji uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

1. Mini 1 
1. Kasia Nowak  2015 

5-7 lat Hip-hop 1.30 
2. Ola Kowalska 2015 



_____ ______________________ 
 
Pałac Młodzieży | ul. Ogarna 56 | 80-826 Gdańsk 

tel. 58 301 60 07 | tel. kom. 607 808 357 | sekretariat@pm.edu.gdansk.pl | pm.edu.gdansk.pl 

 

3. Gosia Nowakowska 2013 

   Łączna liczba osób w mini formacji 1 

 

Formacje 

Lp. Nazwa formacji Imię, nazwisko i rocznik Kategoria Kategoria Czas 

  uczestnika wiekowa taneczna prezentacji 

1. Forma 2 

Patrycja  2004 

Od 16 lat Dancehall 1.20 

Adam 2003 

Karol 2002 

Iza 2004 

Beata 2004 

Robert 2002 

Kaja 2001 

Szymon 2001 

Magda 2004 

   Łączna liczba osób w mini formacji 1 

 

Każda zmiana danych wykazanych w karcie zgłoszenia wymaga formy pisemnej.  

Oryginał karty zgłoszenia należy przekazać w dniu zawodów w punkcie rejestracji zawodników. 

 

Dane do faktury (wypełnić, jeśli będzie wymagana) 

Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie na instytucję zgłaszająca i wpłacającą. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY 

Ja niżej podpisany(a) 

......................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że jestem kierownikiem/opiekunem grupy uczestniczącej w 8. Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych 

„Dance Group” 2020,  

......................................................................................................................................................................... 

(nazwa grupy) 

 

i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie działania uczestników z tej grupy w czasie turnieju oraz że 

zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu, dostępnym na stronie pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię, nazwisko uczestników, nazwa instytucji, telefon 

kontaktowy, e-mail” w 8. OFFT „Dance Group” 2020 organizowanym Pałac Młodzieży w Gdańsku, zwanym dalej 

Organizatorem w celach informacyjnych o przebiegu i wynikach konkursu.  

 

................................................................................................................................................... 

Data i czytelny podpis instruktora/nauczyciela 

 

 

Informacja wynikająca z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu. 


