
NOWOCZESNEGO
PRZEGLĄD TAŃCA 6

KĘT Y 2019

ORGANIZATOR  Dom Kultury w Kętach

24.02.2019
Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach, os. Nad Sołą 29.

TERMIN I MIEJSCE



Popularyzacja różnych stylów i technik tanecznych.

Konfrontacja umiejętności uczestników, nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury i klubami 

tanecznymi.

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami.

Upowszechnianie atrakcyjnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Integracja środowiska osób i grup zaangażowanych w rozwój talentów tanecznych.

KATEGORIE WIEKOWE I TANECZNE
- do 12 lat 

- 13 - 15 lat 

- pow. 15 lat

O przynależności do danej kategorii decyduje wiek 80 % składu zespołu.

- soliści 

- duety

- mini formacje (do 7 osób) 

- formacje (powyżej 7 osób)

- hip-hop, jazz i show dance. 

JURY  
ocenia: dobór repertuaru, dobór muzyki i figur tanecznych, układ choreograficzny i technikę 

wykonania, estetykę kos�umów, ogólny wyraz artystyczny.   

NAGRODY
- puchary  i  medale za I, II, III miejsca

- dyplomy za udział i dla finalistów        

Każde nagranie musi posiadać dokładny opis (kat. taneczna,kategoria wiekowa, nazwa zespołu 

lub imię i nazwisko solisty).

Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: pendrive z opisem.

Wymiary powierzchni tanecznej: 10m x 20m

REGULAMIN

DANE TECHNICZNE

CEL TURNIEJU



PROGRAM RAMOWY
Niedziela 24.02.2019

w kat. do 12 lat 

godz.  09.00 - 10.00  -  rejestracja , próba  ( bez muzyki)

godz. 10.00 - 13.00 - eliminacje i finały ( kat. soliści, duety, mini formacje, formacje)

w kat. 13 - 15 lat  

godz. 13.00 - 14.00 - rejestracja, próba ( bez muzyki)

godz. 14.00 - 17.00 - eliminacje i finały ( kat. soliści, duety, mini formacje, formacje)

w kat. pow. 15 lat 

godz. 17.00 - 18.00 - rejestracja, próba ( bez muzyki)

godz. 18.00 - 21.00 - eliminacje i finały ( kat. soliści, duety, mini formacje, formacje)

Program imprezy może ulec zmianie . Aktualny program podany zostanie na stronie Domu 
Kultury w Kętach,  tuż po zamknięciu list startowych.www.domkultury.kety.pl 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przesłanie pisemnego zgłoszenia zgodnie z załączoną Kartą Zgłoszenia wraz z kompletem 

podpisanych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku  do dnia 16.02.2019  

e-mailem na adres:  z dopiskiem w temacie BFT Kęty. dorota.wojewodzic@domkultury.kety.pl 

Karty zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii,wysłanie karty zgłoszenia jest 

jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. Zgody z czytelnym podpisem należy zeskanować 

i dołączyć do karty zgłoszenia.

Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do : 16.02.2019 na konto rganizatora 

Dom Kultury w Kętach, 

ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA W KATOWICACH O/KĘTY

76 8437 0002 0014 0728 4459 0001 

z dopiskiem :„BFT” + nazwa zespołu +za co 

(decyduje kolejność zgłoszeń). 

opłata startowa: 10 zł od osoby w każdej kategorii

bilet wstępu : dla widza: 15 zł,  szkolny: 8 zł za jeden blok

koordynator: 

Dorota Wojewodzic tel: 33 844 86 76

PATRONAT MEDIALNY :
Kęczanin, info Kęty, oświęcimskie 24, beskidzka 24, faktyOświęcim, mamnewsa.pl, bbfan.pl, 
witkowice.com, FB organizatora oraz strona www.domkultury.kety.pl .
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Organizator może dokonać zmian w kategoriach (połączyć je lub rozdzielić lub dokonać innych 

zmian) oraz wprowadzić eliminacje lub półfinały w danej kategorii ze względu na zbyt dużą lub zbyt 

małą liczbę zgłoszeń. Podczas przeglądu tancerze prezentują swój program do muzyki z podkładu

Przekroczenie czasu prezentacji powoduje dyskwalifikację, dopuszczalne jest dokończenie frazy

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator ma prawo ograniczyć liczbę występujących 

zespołów, w takiej sytuacji o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń organizator nie odpowiada za

Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju, każdy niepełnoletni uczestnik lub grupa 

przyjeżdża ze swoim opiekunem lub instruktorem, organizator zapewnia nieodpłatny wstęp

Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego (lub tańczenia boso), 

niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłogę.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, szatnie będą wspólne dla kilku grup, uprasza się uczestników

Każdy uczestnik biorący udział w przeglądzie musi posiadać dokument potwierdzający wiek. 

Zgłoszenie na turniej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na upublicznienie

Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości uczestnicy

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący Jury wraz 

UWAGI KOŃCOWE

własnego, czas - do 3 minut (1 utwór-1 zespół). Uwaga! W rundach eliminacyjnych w kat. soliści 

i duety, obowiązuje ograniczenie czasowe do 1-nej minuty do muzyki organizatora ,a w rundzie 

finałowej muzyka własna lub organizatora.

tanecznej.

utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na turniej .

Zgłoszenie na turniej i ubezpieczenie uczestników dokonuje instytucja delegująca.

na turniej dla trenera formacji.

przeglądu o zachowanie porządku.

W trakcie trwania konkursu funkcjonować będzie kawiarenka.

Organizator nie zapewnia noclegów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania dokumentacji filmowej.

W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja.

wizerunku i przetwarzaniem danych osobowych do celów organizatora.

z organizatorem. Decyzje kierownika turnieju mają charakter ostateczny.



INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą 

przy ul. Żwirki Wigury 2A, 32-650 Kęty.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 

iodo@domkutury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych 

Dom Kultury w Kętach określonych przepisami prawa oraz na podstawie zgody.

4. Dane będą przekazywane innym podmiotom tj. gazecie Kęczanin ,info Kęty, oświęcimskie 24, beskidzka 24,

faktyOświęcim, mamnewsa.pl, bbfan.pl, witkowice.com, FB organizatora oraz strona 

www.domkultury.kety.pl raz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.

7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

  administratora:

 - dostępu do treści swoich danych osobowych,

 - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 - usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

   Panią/Pana zgody,

 - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość 

   przetwarzania danych osobowych jest kwes�onowana,

 - przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 

   Panią/Pana zgody,

 - a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

   ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

   nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



MAPA DOJAZDU I PARKING

Parking dla busów i autobusów wyznaczony jest wzdłuż targowiska miejskiego, 
odległość – 800 m, w zał. mapka dojazdu.
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