
Regulamin 

III Gali Tanecznej Wytańczyć emocje w Koziegłowach 
 
ORGANIZATORZY -  Agnieszka Fulczyk, Marta Kapuścińska 

oraz Gminny Ośrodek Kultury Sokół 

MIEJSCE IMPREZY – sali widowiskowej CKiR w Koziegłowach 

TERMIN - 27 maja 2022 r. godz. 18.00 

  

 CELE: 

• rozwój sprawności ruchowej, 

• kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk, 

• rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych, 

• budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, 

• wdrażanie do prezentowania własnych umiejętności. 

• tworzenie płaszczyzny do spotkania tancerzy amatorów. 

 

III Gala Taneczna ma formę przeglądu. Organizatorzy nie powołują jury i nie dokonują oceny 

końcowej. 

 

 ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Uczestnikami przeglądu mogą zostać grupy oraz soliści ze szkół i przedszkoli oraz 
indywidualnie zgłoszeni mieszkańcy gminy Czerwonak w wieku przedszkolnym i 
szkolnym.   
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Gali jest przygotowanie maksimum dwóch choreografii o 
dowolnej tematyce, o czasie trwania nie dłuższym niż 5 minut oraz zgłoszenie do udziału 
w  przeglądzie poprzez dostarczenie do GOK Sokół lub przesłanie na adres 
agnieszkafulczyk@gmail.com wypełnionej Karty Uczestnika w terminie do 15 maja 
2022r. 

Prosimy o dokładne wypełnienie karty – DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
3. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na prawidłowo wypełnionych oryginalnych 
(także w postaci kserokopii) Kartach Uczestnika, które można pobrać ze strony internetowej 
www.gok-sokol.pl. 
 
4. Podany w Karcie Uczestnika repertuar uznawany jest z propozycję ostateczną. 
 
5. Podkład muzyczny należy przesłać drogą elektroniczną  do 15 maja 2022 r. na adres 
agnieszkafulczyk@gmail.com. Każde nagranie musi posiadać dokładny opis (tytuł 
choreografii, nazwa zespołu oraz precyzyjny czas trwania). 
 



WARUNKI KOŃCOWE 
  
1. Prezentacje odbędą się na scenie w sali widowiskowej CKiR w Koziegłowach 
2. Organizatorzy przeglądu zapewniają : 

- podłogę baletową o wym. 6m/8m, 
      - właściwe warunki ekspozycji poszczególnych prezentacji,  
      - zaspokojenie potrzeb technicznych określonych w kartach uczestnictwa.  
3. W związku z tym , że jest podłoga baletowa tancerze powinni tańczyć w profesjonalnym 

obuwiu tanecznym (bez obcasów i podkuć) lub na boso, oraz rekwizyty powinny być 
odpowiednio zabezpieczone. W przypadku niezastosowania się do wymogów 
organizatora zespół nie zostanie dopuszczony do prezentacji. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu i ubezpieczenia Uczestników Gali. 
5. Uczestnicy nie ponoszą żadnej opłaty startowej ani żadnej opłaty manipulacyjnej. 
6. Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje zdrowie i samopoczucie podczas rozgrzewki i 

prezentacji. 
7. Organizatorzy informują, że administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek 

Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak 
Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub 
realizacja umowy. 
Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w 
sprawie przetwarzanych danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych: E-mail: kuba@eduodo.pl 
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z 
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub 
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego 
po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

8. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 
organizator. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz ich 
przeróbki, powielania i rozpowszechniania w celach promocyjnych. 

10. Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
11. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy: 

Agnieszka Fulczyk, tel. 513 079 039 mail: agnieszkafulczyk@gmail.com;  
Marta Kapuścińska mail: martakapuscinska3@gmail.com.  


