
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CEL FESTIWALU:  

 

1.Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 

2.Integracja oraz wspólna zabawa środowiska tanecznego. 

3.Konfrontacja dorobku artystycznego solistów. 

4.Popularyzacja nowoczesnych form tańca, walorów artystycznych, zdrowotnych, 

wychowawczych. 

5.Wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych. 

6.Rozwijanie i promowanie tej formy aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

7.Wyłonienie i promocja talentów. 

8.Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

II. ORGANIZACJA 

 

1.Organizatorem Konkursu jest: Szkoła tańca Skakanka.DANCE&FITNESS  

2.W Konkursie biorą udział SOLIŚCI prezentujący różne formy tańca. 

3. Festiwal otrzymał Patronat Honorowy Starosty Powiatu Konińskiego  

4. Patronat medialny : Konin Dzieciom www.konindzieciom.pl 

5. Link do strony festiwalu: http://skakanka.dance/skakanka-winter-dance-show 

6. Festiwal ma charakter konkursu online i jest podzielony na 3 kategorie taneczne oraz 

kategorie wiekowe : 

 

A. Kategoria TANIEC WSPÓLCZESNY (jazz, modern, taniec klasyczny)  

 

Kategorie wiekowe 4-8, 9-12, 13-16 

 

B. Kategoria TANIEC NOWOCZESNY (hip-hop, disco-dance)  

 

Kategorie wiekowe 4-8, 9-12, 13-16 

 

 

http://www.skakanka.dance
wwww.konindzieciom.pl
http://skakanka.dance/skakanka-winter-dance-show
http://www.skakanka.dance/
file:///C:/Users/wojci/Desktop/www.konindzieciom.pl
http://skakanka.dance/skakanka-winter-dance-show
http://skakanka.dance/skakanka-winter-dance-show


 

C. INNE FORMY TAŃCA (improwizacja, showdance, teatr tańca) 

 

Kategorie wiekowe 4-8, 9-12, 13-16 

 

 

5. Wysłane filmy powinny być nagraniami stworzonymi w warunkach domowych/na sali 

tanecznej, sportowej lub outdoorowych. 

Nagrania z występów publicznych, pokazów scenicznych lub z innych konkursów nie będą 

uwzględniane  

6.Czas konkursowych filmów od 1,5 min do 2 min. 

7. Zgłoszenie:   

Krok 1: PLIK WIDEO podpisany w następujący sposób : IMIĘ I NAZWISKO TANCERZA, 

KATEGORIA (np. A), KATEGORIA WIEKOWA (np. 9-12) przesyłamy przez stronę www 

festiwalu 

- na filmiku przed rozpoczęciem tańca artysta pokazuje kartkę z podpisem : Skakanka 

Winter Dance Show 

Krok 2: wypełnienie KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO na stronie www 

festiwalu 

Krok 3: Polub naszego Facebooka, aby mieć dostęp do aktualnych informacji o Festiwalu. 

7. Każdy uczestnik może się zgłosić tylko w jednej kategorii tanecznej. 

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1.Udział w Skakanka Winter Dance Show – Festiwal Tańca Online jest bezpłatny.  

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza online oraz poprawne 

wysłanie nagrania konkursowego według instrukcji na stronie www festiwalu. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.01.2021 roku. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

.IV JURY 

1. KRYTERIA OCENIANIA  

•walory opracowania choreograficznego 

•poziom techniczny prezentacji  

•zgodność́ choreografii z techniką taneczną  
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•dobór muzyki  

•wyraz artystyczny 

2. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano nagrody. 

 

V. DANE TECHNICZNE 

1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

podczas prezentacji online na stronie www.skakanka.dance i facebooku, na stronie patronatu 

medialnego, patronatu honorowego oraz partnerów i sponsorów a także do wykorzystania 

zebranej dokumentacji do celów promocyjnych festiwalu. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których 

uczestnicy zostaną poinformowani przed konkursem. 

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu. 

 

Koordynator Festiwalu 

 Skakanka Winter Dance Show –  

Malwina Wojciechowska 

Tel. 661-073-637 

Mail: skakanka.festiwal@gmail.com 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 –

RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Skakanka.DANCE&FITNESS IMAGENTA Dawid Wojciechowski, Szołajdy 

10, 62-652 Chodów .2. Kontakt www.skakanka.dance 3. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.4. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych 

osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko), które zostaną upublicznione na 

stronie internetowej organizatora konkursu i facebooku. 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane 

osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.7. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

http://www.skakanka.dance
wwww.konindzieciom.pl
http://skakanka.dance/skakanka-winter-dance-show
http://www.skakanka.dance/
http://www.skakanka.dance/


 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. Ma 

Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.9. Podanie przez Pana/Panią danych 

osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w konkursie.10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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