
REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO 

‘’ZATAŃCZ! - W DOMU” 
                                                        

 

1.Organizator konkursu: 

• Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” 

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Kochanowskiego 25 

tel. 13 46 450 50 

 

2. Termin nadsyłania filmików: 

• 21 maja 2021r. 

 

3. Cele konkursu: 

• Zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej w dobie pandemii. 

• Zachęcenie do wspólnych działań w rodzinnym gronie, dobra zabawa 

 

4. Uczestnicy konkursu: 

• Dzieci 

• Młodzież 

• Dorośli 

 

5. Warunki udziału: 

• Samodzielnie przygotowanie i nagranie jednego układu tanecznego, którego czas  nie 

przekracza 5 minut  

• Ilość osób w układzie solista, duet lub całe rodziny 

• Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej grupy. Uczestnik tańczący w grupie lub 

duecie nie może prezentować jako solista 

• Swoją prezentację taneczną należy nagrać oraz przesłać ją na adres gagateksanok@interia.pl  

z tytułem wiadomości ‘’ZATAŃCZ! - W DOMU” W przypadku zbyt dużej wagi pliki prosimy ją 

udostępnić przez dyski internetowe ( Google Drive lub OneDrive ) lub poprzez stronę 

WeTransfer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do nagrania prosimy dołączyć następujące informacje: 

 

• Nazwa grupy 

• Tytuł układu tanecznego 

• Listę utworów muzycznych użytych w nagraniu  

• Kontaktowy numer telefonu 

• Zdjęcie/skan podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego: klauzulę informacyjną oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o popisanie obu plików przez wszystkich 

dorosłych uczestników nagrania. 

 

6. Ocena: 

• Nadesłane nagrania oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja, która przyzna  

nagrody i wyróżnienia. 

• Komisja przy ocenianiu będzie brać takie cechy  nagrania jak kreatywność, walory artystyczne 

i wykonanie układu. 

• Zwycięzców powiadomimy telefonicznie. Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie 

internetowej i Facebooku.  

• Nagrodzone prezentacje umieścimy na naszym profilu na Facebooku @ODKGagatek, gdzie 

zawalczą o Nagrodę Publiczności – wygra filmik, który zdobędzie największą liczbę  like ’ów. 

Uwaga! Tylko ta reakcja zostanie brana pod uwagę przy liczeniu głosów.  

 

7. RODO: 

Do filmiku prosimy dołączyć zdjęcie lub skan podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego klauzulę 

informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na naszej stronie 

internetowej pod linkiem http://www.gagatek.sanok.pl/rodo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Sanocka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1,38-500 Sanok, tel. 13 464 22 05, adres e-mail: 

sanocka_sm@polandmail.net i działający w jej strukturze Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”, 38-500 Sanok, ul. 

Kochanowskiego 25, tel. 13 46 450 50, email: gagateksanok@interia.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod.czyzewski@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa  

w zajęciach, przeglądach i konkursach prowadzonych przez Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” oraz w celu 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami 

organizowanych zajęć, przeglądów i konkursów. 

5) Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą do momentu odwołania 

zgody. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 

danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

8) Pani/Pana dane lub dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w organizowanych zajęciach, przeglądach i konkursach. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych 

osobowych mojego dziecka, w tym danych osobowych wizerunkowych, w celu uczestnictwa w 

zajęciach, przeglądach i konkursach organizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek” oraz w 

celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.  

(Prosimy o czytelne wypełnienie!) 

Dane osobowe dziecka: 

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

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

 

Data i podpis ......................................................... 


