Regulamin I Ogólnopolskich Zawodów Tańca Breakdance pn. „Break a leg”
Tuchola 2018
1. Organizatorami I Ogólnopolskich Zawodów Tańca Breakdance pn. „Break a leg”
(zwanymi dalej: „Zawodami”) są: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8,
89-500 Tuchola; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi, ul. Warszawska 17, 89-500
Tuchola (zwani dalej: „Organizatorami”).
2. Kontakt do Organizatorów: TOK tel. 52 334 33 88 wew. 27, e-mail:
agnieszka.joppek@toktuchola.pl; OSiR tel. 52 334 54 08, e-mail: osir.tuchola@op.pl
3. Zawody odbędą się 13 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Tucholi, ul. Warszawska 17, 89-500 Tuchola.
4. Celem Zawodów jest popularyzacja tańca breakdance; konfrontacja dorobku
artystycznego tancerzy; wymiana doświadczeń i rozwijanie uzdolnień zawodników;
przybliżenie odbiorcom kultury hip-hop; promocja aktywnego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży.
5. Zawody będą rozgrywane w systemie pucharowych walk 2 vs. 2, przewidziani
„lucky loosers”; konkurenci do bitwy dobierani będą w drodze losowania;
zwycięzców wyłoni Jury. Obowiązuje zasada: w eliminacjach po 1 „wejściu” na
zawodnika, a w finale po 2 „wejścia” na zawodnika do muzyki Organizatora. Każde
wyjście trwa do 1-2 min.
6. Zawody oceniać będą sędziowie zaproszeni przez Organizatorów. Skład sędziowski
oraz jego decyzje są niepodważalne.
7. Eliminacje oraz finał będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
8. Ramowy program festiwalu: 13:30 – 14:30 – rejestracja (holl hali); 13:30 – próby
parkietu; 15:00 – eliminacje.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu Turnieju.
10. W Zawodach udział mogą brać osoby, które ukończyły 15 lat.
11. Zawody przeprowadzone są bez podziału na płci.
12. Warunki
uczestnictwa:
1)
Przesłanie
mailowo
na
adres:
agnieszka.joppek@toktuchola.pl skanu wypełnionej karty zgłoszenia Załącznik Nr 2
(lub 1 i 2). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 października 2018 r. Decyduje
data wpływu zgłoszeń na e-mail/ do siedziby organizatora /lub rejestracja w dzień
Zawodów w wyznaczonym do tego miejscu na hollu Hali Widowiskowo-Sportowej,
za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe zawarte w karcie
zgłoszenia; 2) Potwierdzenie obecności w dzień Zawodów w wyznaczonym do tego
miejscu na hollu Hali Widowiskowo-Sportowej, za okazaniem dokumentu
potwierdzającego dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia;
13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w dniu
eliminacji w godzinach 13:30-14:30 w specjalnie wyznaczonym do tego punkcie
rejestracyjnym znajdującym się na hollu Hali Widowiskowo-Sportowej.
14. Rejestracja uczestników odbywa się do godz. 14:30, po tym czasie wpis na listę
będzie niemożliwy.
15. Każdy uczestnik Zawodów zobowiązany jest okazać przy rejestracji dokument ze
zdjęciem stwierdzający dane osobowe, a w przypadku, gdy uczestnik nie ukończył
18 roku życia, również zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców/ opiekunów),
wyrażoną na podstawie formularza Załącznik Nr 1.
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania kolejności startowych
wyznaczanych na bieżąco przez przedstawicieli Organizatora. Nieobecność
powoduje automatyczną dyskwalifikację.
17. Kryteria oceny przez Jury: dobór repertuaru tanecznego, dostosowanego do
możliwości wykonawczych tancerzy; opracowanie choreograficzne; poczucie rytmu;
technika oraz trudność wykonywanych ruchów, układów, figur itp.; bogactwo figur

tanecznych; wrażenie artystyczne.
18. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub uczestników
w przypadku ich niestosownego zachowania w stosunku do sędziów przedstawicieli
Organizatorów lub pozostałych uczestników Zawodów.
19. Każdy uczestnik zawodów występuje na własną odpowiedzialność.
20. Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z: wyrażeniem zgody przez uczestnika
na używanie jego wizerunku do celów promocyjnych imprezy oraz marki
Organizatorów; posiadaniem przez uczestników autorskiego prawa majątkowego
do wykonywania formy tańca; przeniesienie autorskich praw majątkowych na
Organizatorów w zakresie niezbędnym do opublikowania materiałów
informacyjnych o zawodach lub ewent. materiałów promocyjnych, a także
prawidłowej realizacji zawodów;
21. Tancerze nie mogą stosować substancji płynnych mogących zanieczyścić parkiet.
22. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na
hali.
23. Wymiary parkietu głównego: 4,5x5m; maty boczne: 4x4m.
24. Na prowadzenie reklamy w każdej postaci należy uzyskać zgodę Organizatorów.
25. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminy
Hali Widowiskowo-Sportowej.
26. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i obsługę techniczną Zawodów.
27. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów przejazdu, wyżywienia
i zakwaterowania.
28. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odniesione podczas zawodów
kontuzje.
29. Uczestnicy powinni zadbać o ubezpieczenie we własnym zakresie.
30. Na terenie, na którym odbywają się Zawody obowiązuje bezwzględny zakaz
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz
wnoszenia i przyjmowania innych niedozwolonych środków.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Zawodów
z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem
artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec
uczestników Zawodów.
33. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
34. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z przeglądu z powodu
nieprzestrzegania Regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze
prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa.
Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
NAGRODY:
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie pierwszego
miejsca w finale w postaci: nagrody pieniężnej w wysokości 1000 zł oraz 2x
Pucharu Burmistrza Tucholi. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w dniu
odbywania się finału, ponadto nagroda pieniężna zostanie przekazana w formie
przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania, na konto podane przez zawodnika lub
gotówką w dniu imprezy (w przypadku nie posiadania konta bankowego przez w/w.
Zawodnika).
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie drugiego miejsca
w finale w postaci:nagrody pieniężnej w wysokości 600 zł oraz 2x puchar. Nagroda
zostanie przekazana zwycięzcy w dniu odbywania się finału, ponadto nagroda

pieniężna zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania,
na konto podane przez zawodnika lub gotówką w dniu imprezy (w przypadku nie
posiadania konta bankowego przez w/w. Zawodnika).
3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia nagród – za zajęcie trzeciego miejsca
w finale w postaci: nagrody pieniężnej w wysokości 400 zł oraz 2x puchar. Nagroda
zostanie przekazana zwycięzcy w dniu odbywania się finału, natomiast nagroda
pieniężna zostanie przekazana w formie przelewu w ciągu 7 dni od jej przyznania,
na konto podane przez zawodnika lub gotówką w dniu imprezy (w przypadku nie
posiadania konta bankowego przez w/w. Zawodnika).
4. W przypadku, gdy zwycięzcą jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia,
nagroda zostanie przekazana zwycięzcy na podstawie zgody jego przedstawicieli
ustawowych (rodziców/ opiekunów), wyrażonej na podstawie formularza
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik Nr 1

Zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na jej udział w I Ogólnopolskich
Zawodach Tańca Breakdance pn. „Break a leg” oraz odbiór nagrody
Imię i nazwisko uczestnika zawodów:
….............................................................................................
Miejsce i data urodzenia uczestnika zawodów:
…..............................................................................................

Ja …..................................................................................................... jako opiekun prawny
(należy wskazać stosunek prawny: np. rodzic, opiekun, itp.) niepełnoletniego
…........................................................................................................ (należy wskazać dane
uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w I Ogólnopolskich Zawodach Tańca
Breakdance pn. „Break a leg”, znam treść Regulaminu tych zawodów i akceptuję w pełni
jego treść, oraz wyrażam zgodę i upoważniam Organizatorów do przetwarzania moich
danych osobowych/ mojego podopiecznego (dane uczestnika) na zasadach wskazanych
w Regulaminie oraz wyrażam zgodę na odbiór wygranej nagrody przez
…................................................................................................................ .

…....................................
(miejscowość, data)

….......................................................
(podpis opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA
I Ogólnopolskie Zawody Tańca Breakdance
pn. „Break a leg”
Tuchola 2018

Rubryki „Imię i nazwisko”, „Pseudonim” i „Data urodzenia” prosimy wypełnić drukowanymi
literami.
1. Imię i nazwisko:

2. Pseudonim:

3. Data urodzenia:

4. Numer konta
bankowego:
Oświadczam, że (w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekunowie prawni):
• zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów,
• wyraziłem/łam zgodę na udział w I Ogólnopolskich Zawodach Tańca Breakdance
pn. „Break a leg”,
• wyraziłem/łam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku, które to zgody załączam do niniejszego zgłoszenia,
• w zawodach występuję na własną odpowiedzialność,
• ubezpieczenie zapewniam sobie we własnym zakresie.
Miejscowość i data:

Podpis:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany(a), …......................................................................................, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich/ mojego dziecka …............................................................... danych
osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, ).
INFORMACJA
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, co następuje:
• administratorem danych osobowych są: Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Placu
Zamkowym 8 w Tucholi (kod pocztowy: 89-500) oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Tucholi z siedzibą przy ul. Warszawskiej 17 w Tucholi (kod pocztowy: 89-500),
• dane osobowe zbierane są w celu prawidłowej realizacji I Ogólnopolskich Zawodów Tańca
Breakdance pn. „Break a leg”,
• mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa
w I Ogólnopolskich Zawodach Tańca Breakdance pn. „Break a leg”,
• Warunkiem dopuszczenia do udziału w Zawodach jest wyrażenie Zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz Zgody na wykorzystanie wizerunku.
Data i podpis:
…................................................................
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1.
Ja, niżej podpisany(a), …....................................................................................., wyrażam
zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/ mojego dziecka …....................................................
przez Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Placu Zamkowym 8 w Tucholi (89-500) – dalej
TOK - oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi z siedzibą przy ul. Warszawskiej 17 w Tucholi
(89-500) – dalej OSiR – utrwalonego w ramach uczestnictwa w I Ogólnopolskich Zawodach Tańca
Break Dance pn. „Break a leg”. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku również
i przez inne osoby współpracujące z TOK i OSiR, w tym na obrót egzemplarzami nośników, na
których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych
osób, w celu prawidłowej realizacji Zawodów lub opublikowania materiałów informacyjnych
i promocyjnych Zawodów w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
prasie; broszurkach, ulotkach, plakatach, teaserach i innych materiałach reklamowych.
2.
TOK i OSiR może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku jedynie
w zakresie wynikającym z niniejszej Zgody.
3.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie i bezterminowo.
Data i podpis:
…................................................................

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy
8, 89-500 Tuchola oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi, ul. Warszawska 17, 89-500 Tuchola.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zawodach - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa
6.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową udziału w konkursie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi, ul.
Warszawska 17,
89-500 Tuchola.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com
3.
Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
monitorowanym
4.
Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (Art.6, ust 1, lit. F
RODO)
5.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
6.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
oraz ograniczenia przetwarzania
7.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

