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REGULAMIN
XIV NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA
„EURO-DANCE” 2021 edycja on-line

ORGANIZATOR
Nałęczowski Ośrodek Kultury
24 -150 Nałęczów, ul. Lipowa 6
tel./fax 081-5014069, e-mail nok@naleczow.pl
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
Emilia Osińska-Marczak tel. 603446627; e-mail emilart@wp.pl
pod patronatem:
Burmistrza Nałęczowa

ZAŁOŻENIA FESTIWALU
   • promocja tańca w formule on-line, jako  możliwości rozwoju aktywności ruchowej i   artystycznej 
dzieci i młodzieży w czasie izolacji
    • wdrażanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestnictwo w kulturze
    • integracja młodzieżowych i dziecięcych środowisk tanecznych
    • inspirowanie choreografów i instruktorów do twórczych poszukiwań
    • nagradzanie najciekawszych zjawisk amatorskiego ruchu tanecznego
    • wzbudzanie zdrowej rywalizacji między uczestnikami, a tym samym chęci podnoszenia poziomu i
      dalszego rozwijania swoich umiejętności

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE

1. Miejsce Przeglądu: on-line

2. W konkursie mogą brać udział zespoły taneczne (minimum 4 - osobowe) oraz soliści ze szkół, domów 
kultury i innych placówek oraz osoby niezrzeszone.

3. Wykonawcy mogą zaprezentować maksymalnie jeden taniec w jednej kategorii, który nie przekracza 
czasu: 7 min.-zespół oraz 2 min. –solista

4. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie przyjmowane będą do dnia 23 maja 2021 roku  na podstawie 
czytelnie wypełnionych kart uczestnictwa przygotowanych przez organizatorów, które należy  przesłać 
drogą mailową na adres: nok@naleczow.pl
 Prosimy o zgłaszanie jednego zespołu/solisty na jednym zgłoszeniu.

NAGRANIA PREZENTACJI

   • Występy powinny być nagrane  na sali treningowej lub na scenie przy białym, lub naturalnym świetle.
   • Niedopuszczone są nagrania pochodzące z konkursów stacjonarnych innych organizatorów.
   • Pliki należy opisać nazwą zespołu oraz kategorią, w jakiej dany wykonawca występuje, np.: Zespół
 POINTA, kat I - taniec współ, tancerze, do lat 9 lub Natalia Mitru,t kat. C - taniec współ. powyżej lat 15
   • Nagranie należy zrealizować w poziomie, w jednym ujęciu. Cięcia i montaż są zabronione.
   • Wykonawcy muszą być dobrze widoczni.
   • Podkład muzyczny musi być dobrej jakości.
Film należy przesłać za pomocą Wetransfer.com na adres: nok@naleczow.pl

5. Opłata akredytacyjna wynosi 10 zł, od uczestnika zespołu + 10 zł od solisty. Pieniądze za akredytację 
należy wpłacać na konto bankowe: Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6,
24-150 Nałęczów - BS Nałęczów 35 8733 0009 0000 0912 2000 0010 w terminie do 23 V, w razie 
rezygnacji z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie jest zwracana.
Aby otrzymać fakturę, należy w karcie zgłoszenia podać dane do jej wystawienia.

6. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu, ale może wystąpić również solo.



7. Wykonawcy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów, w następujących kategoriach :
Zespoły taneczne:
I -taniec współczesny, tancerze do lat 9,
II - taniec współczesny, tancerze 10 - 14 lat,
III -taniec współczesny, tancerze powyżej lat 15,
IV - taniec nowoczesny ( hip-hop, disco, break-dance), tancerze do lat 9 ;
V - taniec nowoczesny tancerze 10 - 14 lat
VI - taniec nowoczesny, tancerze powyżej lat 15
VII - inne propozycje taneczne, (temat w formie fabuły -dowolna technika taneczna), tancerze do 9 lat
VIII - inne propozycje taneczne, tancerze 10 -14 lat
IX - inne propozycje taneczne, tancerze powyżej 15 lat
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje średnia arytmetyczna wieku wszystkich 
uczestników danej grupy.

Soliści:
A - taniec współczesny, tancerze do lat 9
B - taniec współczesny, tancerze 10-14 lat
C - taniec współczesny, tancerze powyżej lat 15
D - taniec nowoczesny, tancerze do lat 9
E - taniec nowoczesny, tancerze 10-14 lat
F - taniec nowoczesny, tancerze powyżej lat 15

    • Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
    • Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii danej prezentacji

Spośród nadesłanych prezentacji Jury wyłoni finalistów,  których prezentacje zostaną opublikowane  na 
stronie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie Nałęczowskiego Festiwalu Tańca na Facebooku.
Wszystkim grupom biorącym udział w Konkursie zostaną przesłane drogą mailową  dyplomy, a 
laureatom dodatkowo statuetki, na adres placówki delegującej.

8. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz  na stronie 
festiwalowej na Facebooku w dniu 20 VI.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie 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 i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), dalej, jako: „RODO”, niniejszym 
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celu przeprowadzenia XIV 
NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA „EURO –DANCE“ 2021 edycja on-line, dalej, jako: 
„Festiwal“, jest Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych ( pod adresem e-mail: iod@devcomm.pl ).
3. Dane osobowe w zakresie wynikającym z Karty zgłoszenia oraz przesłanego nagrania będą 
nieodpłatnie i wielokrotnie wykorzystywane i rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnej techniki i 
metody w materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji oraz promocji Festiwalu 
(przeprowadzenie Festiwalu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej 
wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja -umieszczenie danych osobowych (w tym 
wizerunku) na stronie www,  fanpage-u Administratora w serwisie Facebook) przez Administratora 
danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych ( w tym 
wieczyście ), czy też podatkowych, a także przez okres związany z funkcjonowaniem strony www 
Administratora danych oraz serwisu Facebook.



5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, tj. w celu 
realizacji  przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie funkcjonowania jednostek kultury 
(w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w celu realizacji interesu publicznego, polegającego na 
krzewieniu w społeczeństwie postaw właściwych, przede wszystkim poprzez działalność kulturalną 
Administratora danych).
6. Odbiorcą danych osobowych uczestników Festiwalu będą wskazani w treści Regulaminu patroni 
Festiwalu, zaś dane mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa do przetwarzania takich danych ( np.: organy wymiaru 
sprawiedliwości, itp. ).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, uzupełniania danych 
osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach 
oraz w trybie wynikającym z RODO),
-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 
czym stanowi art. 22 RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w Festiwalu.
10. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
11. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z możliwością 
publikacji danych w serwisie Facebook w celu promocji Festiwalu. Podmiot zagraniczny (serwis 
Facebook) przetwarza dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi wynikającymi z Decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która przyjęta została na mocy dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę 
Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu zachowywania standardów dotyczących bezpieczeństwa 
przetwarzania, akceptowanymi przez Administratora danych, przedmiotowa Decyzja została 
unieważniona na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. 
Decydując się na udział w Festiwalu i przesłanie nagrania, akceptują Państwo jednocześnie ryzyko 
wynikające z przekazania danych na serwer zagraniczny (amerykański). W związku z transferem danych 
do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  (publikacja wizerunku na 
Facebooku), zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, Zasadami dotyczącymi przetwarzania 
danych oraz Regulaminem serwisu Facebook:

https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/privacy/explanation/



KARTA ZGŁOSZENIA
XIV NAŁĘCZOWSKI FESTIWAL TAŃCA „EURO-DANCE” 2021 - edycja on-line

1. Nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty oraz ilość tancerzy w grupie

2. Instytucja patronująca zespołowi/soliście (adres, telefon, e–mail )

3. Instruktor-opiekun (imię i nazwisko, tel. kom., e-mail )

4. Kategoria zespołu (zaznaczyć właściwą)
I - taniec współczesny, tancerze do lat 9 lat,
II - taniec współczesny , tancerze 10 –14 lat,
III - taniec współczesny, tancerze powyżej lat 15,
IV - taniec nowoczesny, tancerze do lat 9 lat
V - taniec nowoczesny, tancerze 10 –14 lat,
VI -taniec nowoczesny, tancerze powyżej lat 15
VII - inne propozycje taneczne, tancerze do lat 9,
VIII - inne propozycje taneczne, tancerze 10-14 lat,
IX - inne propozycje taneczne, tancerze powyżej 15 lat

Kategorie solistów
I - tancerze do lat 9
II - tancerze 10-14 lat
II - tancerze powyżej lat 15

5. Proponowany program (tytuł, czas trwania prezentacji oraz autor choreografii)

6. Krótka informacja o zespole ( rok powstania, udział w przeglądach)

7. Dane do faktury

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy link przekierowujący na stronę internetową 
Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie, gdzie znajduje się Regulamin XIV 
NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA „EURO –DANCE“ 2021 edycja on-line. W związku 
z powyższym informujemy, że wysłanie niniejszej Karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie 
zapoznania oraz akceptacją jego brzmienia, a w szczególności z treścią klauzuli informacyjnej 
dotyczącej przetwarzania danych osobowych (udział w ww. Festiwalu związany jest m.in. z 
publikacją wizerunku osób występujących w nagraniu na stronie internetowej Nałęczowskiego 
Ośrodka Kultury w Nałęczowie oraz administrowanym przez niego fanpage-em w serwisie 
Facebook.

Link:  http://www.noknaleczow.pl/


