KeepART online 2020
Tancerze Szkoły Tańca Keep z Dębnowskiego Ośrodka
Kultury!
W związku z niemożliwością zorganizowania X Turnieju Tańca
Nowoczesnego KeepART 2020 w tradycyjnej formule, organizatorzy- Szkoła
Tańca Keep oraz Dębnowski Ośrodek Kultury postanowili przeprowadzić turniej
online.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden film z występem solowym, z własną
choreografią i w dowolnym stylu. Czas trwania filmu- 1 minuta.

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 24.04. do 30.04.2020 r.
Jury w składzie: Przewodnicząca- Magdalena Graca ( Trenerka tańca, Szczecin),
Joanna Rau (Dyrektor DOK) oraz Elżbieta Jurek (Instruktor DOK) spośród
wszystkich uczestników wszystkich kategorii wiekowych wybierze zwycięzcę
Turnieju, który otrzyma Grand Prix, w wysokości 200 zł. Z pozostałych
uczestników Jury wyłoni zwycięzców pierwszego miejsca w każdej kategorii
wiekowej, którzy otrzymają nagrody po 100 zł oraz laureatów nagród
dodatkowych.
Kategorie wiekowe:
1. do 8 lat
2. 9- 11 lat
3. 12-14 lat
4. 15+
Wyniki zostaną ogłoszone 08.05.2020 r. na facebookowej stronie Dębnowskiego
Ośrodka Kultury oraz na stronie Szkoły Tańca Keep.

POWODZENIA! 

REGULAMIN

KeepART online 2020
 Organizatorem konkursu jest: Szkoła Tańca Keep oraz Dębnowski Ośrodek
Kultury ( ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno tel: 95 760 23 00, email: kulturadebno@gmail.com)
 Konkurs adresowany jest do członków sekcji tanecznej Keep z
Dębnowskiego Ośrodka Kultury
 Konkurs będzie podzielony na cztery kategorie wiekowe:
1. do 8 lat
2. 9- 11 lat
3. 12-14 lat
4. 15+
oraz na trzy etapy:
Etap I – 24.04 -30.04.2020 roku (wysyłanie kart zgłoszenia oraz filmów konkursowych)
Etap II – 04.05 – 07.05.2020 roku (przesłuchania jury i wybór zwycięzców)
Etap III – 08.05.2020 roku ( ogłoszenie zwycięzców)



Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
serwisu facebook.com.



Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 30.04.2020 r. zgłosić swą chęć
uczestnictwa w Konkursie poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIA oraz wszelkich zgód
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres keepartdebno@gmail.com oraz
kulturadebno@gmail.com i pracy konkursowej (nagrania) za pośrednictwem tego
samego adresu.



Karta zgłoszeniowa wraz z załącznikami dotyczącymi deklaracji uczestnika jest
dostępna na stronie www.stkeep.pl/keepart/ .





Uczestnicy konkursu mają zatańczyć na żywo swój wymyślony układ choreograficzny do
wybranego przez siebie podkład muzyczny. Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji
i przesłania nagrania jest dopuszczalna. Aby uniknąć przesyłania przez uczestników nagrań
zrealizowanych wcześniej, na początku filmu konkursowego każdy uczestnik zobowiązany jest
pokazać kartkę z napisem "KeepART online 2020”.
Po otrzymaniu pliku konkursowego Organizator potwierdzi ten fakt. Nieuzyskanie odpowiedzi
od Organizatora jest równoznaczne z nieotrzymaniem przez niego wiadomości i
nieuczestniczeniem w konkursie.




Nagranie wykonywanej choreografii może być zrealizowane telefonem komórkowym lub
innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi
1920x1080.
Nadesłane nagrania powinny być w formatach plików filmowych takich jak: mp4 (najlepiej),
avi, wmv.



 Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób
statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.



 W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie prawo
do odrzucenia takiego zgłoszenia i poinformowania o tym opiekunów Uczestnika.

 Każdy uczestnik może zgłosić jeden film z występem solowym, z
własną choreografią i w dowolnym stylu.
 Czas trwania filmu- 1 minuta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich lub
usterki techniczne, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników lub
publiczność w drugim etapie konkursu. - Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe
szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu. - Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Konkursu przez osoby
nieuprawnione. - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane pod filmami
oraz reakcje do postu – przede wszystkim te negatywne, nie związane z tematem, wulgarne i
nieodpowiednie. - Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które uzna za
nieodpowiednie, obraźliwe lub wulgarne. Organizator ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w
przypadku gdy ich treść będzie nieodpowiednia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Organizator ma prawo
w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w
szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione
podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. - Organizator zastrzega sobie prawo zmian w
regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje do natychmiastowego poinformowania o tym
uczestników Konkursu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Turnieju KeepART online 2020 i wyrażam zgodę na
udział w nim mojego dziecka. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a
przesłana przeze mnie praca została wykonana osobiście. Oświadczam, że:
1. udzielam Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z pracy
konkursowej, w tym w szczególności na jej publikację w dowolnej formie, wprowadzenie jej obrazu do
pamięci komputera oraz sieci informatycznych, publikację obrazu pracy, kopiowanie jej obrazu
dowolną techniką oraz udostępnienie w dowolnej formie,

………………………………

…………………………………….….….….….…

Data i miejscowość:

Podpis opiekuna prawnego:

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO, oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w karcie zgłoszeniowych danych osobowych przez
Dębnowski Ośrodek Kultury (Administrator) w zakresie: a) wynikającym z uczestnictwa/ wzięcia
udziału przez Uczestnika w VI Dębnowskim Turnieju Tańca KeepART online 2020 (zwanego dalej
Konkursem), który organizuje Administrator, b) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także
odbioru nagrody i wykonania obowiązków publicznoprawnych związanych z jej uzyskaniem, c) podania
danych Uczestnika do publicznej wiadomości jako zwycięzcy Konkursu (w przypadku uzyskania nagrody
w konkursie) 2. przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i
nazwisko prawnego opiekuna, adres zamieszkania, numer telefonu opiekuna i jego adres poczty
elektronicznej, a także w przypadku zwycięzcy - numer NIP lub PESEL Uczestnika; 3. Wyrażam zgodę na
publikację imienia, nazwiska oraz wieku Uczestnika, a także pracy konkursowej, wraz z jego
wizerunkiem na stronach oraz profilach Facebookowych Organizatora i zainteresowanych mediach.
4.wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych
dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych Administratora związanych z Konkursem, w
tym publikowania moich zdjęć, obrazu pracy konkursowej oraz informacji, 5. Wyrażam zgodę na
przechowywanie danych osobowych przez okres trwania Konkursu oraz przez okres 3 lat
następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, a w przypadku zwycięstwa Uczestnika w konkursie
i uzyskania nagrody – przez okres 6 lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs.

Data.............................................

Podpis .................................................................

Klauzula informacyjna dla Uczestnika i jego opiekuna prawnego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust.
1 i 2 RODO informuję, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Dębnowski Ośrodek Kultury. 2.
Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Konkursu, wskazanego w
powyższej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także celach informacyjnych i
marketingowych Administratora; 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przez
okres 3 kolejnych lat, następujących po roku, w którym odbył się Konkurs, a w przypadku zwycięstwa
w konkursie i uzyskania nagrody – przez okres 6 kolejnych lat, następujących po roku, w którym odbył
się Konkurs; 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Uczestnika oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem; 5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych własnych i Uczestnika
jest dobrowolne, ale konieczne dla celów uczestnictwa w Konkursie; 6. w razie pytań związanych z
przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: kulturadebno@gmail.com 7.dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych; 8.ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO. Potwierdzam zapoznanie się:

Data....................................................

Podpis ................................................................

