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Regulamin 
IV Gminnego Turnieju Tańca o puchar Burmistrza Leśnej 

 
ORGANIZATOR: 
Ośrodek Kultury i Sportu 
ul. Orzeszkowej 5a 
59-820 Leśna 
Telefon: 75/7211579 
e-mail: okis@lesna.pl 
 
PATRONAT: Burmistrz Leśnej 
 
TERMIN: 14 marca 2020 roku (sobota), godz. 10:00 

 
MIEJSCE: Sala widowiskowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej 

 
CEL IMPREZY: 

a) konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy, 
b) inspirowanie do poszukiwań nowych rozwiązań choreograficznych, 
c) propagowanie tańca jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 
d) popularyzacja gry fair play wśród tancerzy, 
e) wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami. 

 
KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH: 
Urszula Tylka, tel.75/7211579 
Wszelkie informacje dotyczące zawodów udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 
do 15:00. 
 
KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
Skład Komisji Sędziowskiej – do 5 osób, w tym 3 sędziów z wieloletnim doświadczeniem sędziowskim. 

 
KRYTERIA OCENY: 

1. technika, 
2. opracowanie choreografii, 
3. interpretacja i dobór artystycznych środków wyrazu, 
4. ogólny wyraz artystyczny( muzyka, stroje, rekwizyty). 

 
UCZESTNICY: 
W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy Leśna jako soliści lub w 
formacji tanecznej (2-20 osób). 

 
KATEGORIE: 

1. do 6 lat 
2. 7 – 11 lat 
3. 12 – 15 lat 
4. 16 lat + 

 
O przynależności do kategorii wiekowej formacji decyduje wiek najstarszego uczestnika! 

 
Czas prezentacji do 5 minut. Muzyka własna. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU: 
1. Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie do 28 lutego 2020r. pocztą na adres OKiS lub skan 

e-mailem na okis@lesna.pl. 
2. Karta zgłoszeniowa, w skład której wchodzą: Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych, 

Zgoda na Upublicznienie Wizerunku oraz Oświadczenie o przestrzeganiu Regulaminu Turnieju 
podpisane przez Rodzica bądź Opiekuna Prawnego Tancerza biorącego udział w Turnieju, 
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Podkład muzyczny do każdej prezentacji należy przesłać do 28.02.2020 roku na adres: 
okis@lesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu na nośniku cyfrowym opisany według wzoru: 
np. Piotr Kowalski/solo do 6 lat/opiekun Maria Nowak. 

4. Podkład muzyczny musi ścisłe odpowiadać długości występu. 
5. Każdy uczestnik może być członkiem maksymalnie 3 formacji w każdej kategorii tanecznej. 
6. Nadesłana i czytelnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA jest podstawowym warunkiem 

uczestnictwa w turnieju. 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Turnieju przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki 

delegującej. 
2. Każdy Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 12 

uczestników). 
3. Każdy Uczestnik powinien posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość. 
4. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej. 
5. Na terenie OKiS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych 

substancji odurzających. 
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 
7. Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami Turnieju. 
8. Za szkody powstałe w szatniach i na terenie obiektu odpowiada Uczestnik odpowiedzialny za 

zdarzenie. 
9. Za zatajenie faktycznego wieku Uczestnika grozi dyskwalifikacja z Turnieju. 
10. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje dyskwalifikacją z Turnieju. 
11. Dokonanie zgłoszenia przez Opiekuna grupy bądź przez instytucję delegującą, podpisanie 

Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych oraz Zgody na Upublicznienie Wizerunku przez 
Rodzica bądź Opiekuna Prawnego jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej, 
bezterminowej oraz nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo, telewizyjną – 
wszystkich prezentacji, a także ich wykorzystanie, w tym publikację i emisję w dowolnych 
mediach. 

12. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Turnieju. Podanie danych 
osobowych oraz wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne i 
jednocześnie stanowi warunek udziału w Turnieju. 

13. Dla widzów do dyspozycji są miejsca na widowni sali widowiskowej. 
14. Organizator zapewnia w dniu turnieju opiekę medyczną. 
15. Listy startowe oraz plan ramowy zostaną wysłane do dnia 06.03.2020 roku na podane w 

zgłoszeniach adresy e-mailowe. 
16. Organizator zapewnia scenę o wymiarach 8 m x 7,70 m. 
17. Wszyscy Tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego. 
18. Niedozwolone jest używanie rekwizytów, które mogą zniszczyć bądź porysować parkiet. 
19. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Orzeszkowej 5a, 59-

820 Leśna, adres e-mail: okis@lesna.pl, tel. 75/7211579. 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 
21. W sprawach nie ujętych w regulaminie lub spornych decyduje organizator. 
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22. Turniej nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dn. 20 marca 2009r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009 nr 62 poz.504). 
 

NAGRODY: 
1. Organizator zapewnia dla wszystkich Uczestników Turnieju medale pamiątkowe za udział. 
2. W każdej kategorii będzie przyznane jedno wyróżnienie – puchar i dyplom. 
3. Ze wszystkich Uczestników zostanie wybrany najlepszy występ, który zostanie nagrodzony 

Pucharem Burmistrza Leśnej i dyplomem – nagroda Grand Prix. 
 
 

 
 


