
Szkoła Podstawowa nr 33 
ul. Kolista 17, 54-152 Wrocław 

tel. 71 798 67 28 

REGULAMIN
III MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU TAŃCA 

„ROZTAŃCZONY WROCŁAW”

dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez SP 33 we Wrocławiu
we współpracy z WCDN

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Kolista 17, 54-152 Wrocław – dyr. Adam Franiuk

Inicjator Festiwalu:
Agnieszka Dziekan

Koordynatorzy Festiwalu: 
Agnieszka Dziekan
Beata Śniegocka

            
I CELE FESTIWALU:

 popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku
 konfrontacje umiejętności tanecznych
 rozbudzanie potrzeb tanecznych wśród dzieci
 propagowanie idei wspierania uzdolnień w ramach programu „Szkoła odkrywców talentów”

w której nasza szkoła bierze udział

II TERMIN, MIEJSCE I HARMONOGRAM FESTIWALU:
 21.04.2023 rok (piątek)
 Wrocławski Klub ANIMA UL. Pilczycka 47, 54-150 Wrocław
 8.00 – rejestracja uczestników
 9.00 – uroczyste rozpoczęcie Festiwalu
 9.15 – 13.00 – przesłuchania konkursowe
 14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

III KATEGORIE:
 soliści
 duety
 formacje 
 kategorie wiekowe: 

kl. 1 – III
kl. IV - VIII

Jeden uczestnik może startować w kilku kategoriach.
Festiwal jest skierowany do uczniów klas 1 – VIII.



IV KRYTERIA OCEN:
Jury oceniające będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 choreografię
 technikę tańca
 dobór muzyki
 ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, dobór kostiumów
 ocenę publiczności

Skala ocen od 1 do 5, suma punktów decyduje o wygranej 

V ZASADY SĘDZIOWANIA:
 komisja sędziowska składać się będzie z czterech sędziów oceniających
 sędziów powołuje organizator festiwalu
 kolejność miejsc zostanie ustalona na podstawie łącznej punktacji w danej kategorii

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:
 zgłoszenie w pisemnej formie chęci uczestnictwa w festiwalu do 31.03.2023 roku 

(załącznik nr 1)
 przekazanie organizatorowi pliku z nagraniem (mp3) do 21.03.2022 roku 
 tancerze mogą prezentować style tańca: hip – hop / new style, jazz, taniec współczesny,  

balet, towarzyski, disco, ludowy

czas trwania tańców:
soliści: 1:30 – 1:45 min
duety: 2:30 – 2:50 min.
formacje 2:30 – 3:00 min.

 kolejność występów uczestników ustala organizator
 figury akrobatyczne nie mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników
 zgoda rodziców na udział w Festiwalu oraz wykorzystywanie zdjęć i nagrań w celach 

promocyjnych organizatorów 
(załącznik nr 2) 

VII KOSTIUM:
 uczestnicy występują we współczesnych strojach dowolnych
 obuwie zmienne

VIII NAGRODY:
 nagrody przyznawane są we wszystkich kategoriach od I – III miejsca
 wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy medale

IX ZGŁOSZENIA:
 w terminie do 31.03.2023 wypełnione karty uczestników oraz zgody rodziców na udział 

dziecka w konkursie (wzory w załączeniu) należy dostarczyć do siedziby Organizatora 
konkursu lub przesłać na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 33 
ul. Kolista 17, Wrocław
Zgłoszenia można też dokonać drogą elektroniczną na adres: adziekan@sp33.wroclaw.pl 
(skany wypełnionych dokumentów)

  opiekunowie oraz uczestnicy przyjeżdżają do siedziby organizatora konkursu na własny 
koszt



Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Dziekan – koordynator
e-mail: adziekan@sp33.wroclaw.pl 
tel. 530 11 62 43

X USTALENIA KOŃCOWE:
 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygnie organizator festiwalu
 organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, uczestnicy we własnym zakresie dostarczają 

plik muzyczny (mp3) z własną muzyką 
 w przypadku dużej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność zgłoszeń
 organizator zapewnia również szatnie podczas występu ale nie ponosi odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione w szatni
 organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie

…........................................................
miejsce, data

…..........................................................................
podpis zgłaszającego nauczyciela / instruktora



Polityka Ochrony Danych Osobowych – Załącznik nr 9 – Szkoła Podstawowa nr 33

Załącznik do Regulaminu Konkursu 
(regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PT. II MIĘDZYSZKOLNYM FESTIWALU

TAŃCA „ROZTAŃCZONY WROCŁAW 2022”

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego
Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  (RODO),  na  podstawie  którego  Organizator  powierza
placówce,  z  której  wywodzi  się  uczestnik,  który zdał  do  II  etapu Konkursu,  przetwarzanie
danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu,
zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w
niniejszym dokumencie. 

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest
zapewnić  wypełnienie  i  podpisanie  przez  uczestnika/jego  przedstawiciela  ustawowego  -
formularza zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego
dokumentu. 

3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga zadrukowania na
dwóch stronach jednej kartki papieru oraz wyrażenia zgody co najmniej na udział uczestnika w
Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w dalszych
etapach  Konkursu.  Zgoda  na  wykorzystanie  wizerunku  ma  charakter  dobrowolny  i  jej
wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie.

4. Prawidłowo  wydrukowany,  wypełniony  i  podpisany  formularz  placówka  przekazuje
Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu.

5. Do czasu przekazania  wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest
zapewnić  ich  poufność,  integralność  oraz  bezpieczeństwo,  zgodnie  z  przyjętymi  u  siebie
zabezpieczeniami  (nie  mniejszymi  jednak niż  szafa/szuflada  zamykana na  klucz),  do  której
dostęp  mają  wyłącznie  osoby  upoważnione  (uwaga!  Dotyczy  wyłącznie  już  wypełnionych
formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).

6. W  zakresie  zbierania  danych  na  potrzeby  formularza  placówka  nie  jest  upoważniona  do
korzystania z zewnętrznych podwykonawców. 

7. W  przypadku  zwrócenia  się  przez  uczestnika  bezpośrednio  do  placówki  z  wnioskiem
dotyczącym ochrony jego danych osobowych w związku z  Konkursem,  placówka przekaże
treść takiego wniosku mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl 

8. W przypadku  wystąpienia  w  placówce  incydentu,  który  wiąże  się  z  ryzykiem  dla  danych
osobowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o

mailto:inspektor@coreconsulting.pl


takiej okoliczności Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl 

9. Po  zakończeniu  Konkursu  placówka  zobowiązana  jest  zniszczyć  wszelkie  posiadane  przez
siebie  kserokopie  formularzy  zgody  na  udział  w  Konkursie  oraz  zgody  na  wykorzystanie
wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.

10. W  trakcie  realizacji  Konkursu  placówka  zobowiązana  jest  współdziałać  z  Organizatorem
w obszarze  przetwarzania  danych  osobowych  Uczestników  oraz,  w  razie  potrzeby,  jest
zobowiązana  poddać  się  audytowi  w  obszarze  spełnienia  przez  nią  warunków  opisanych
w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO).

11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap szkolny,
Organizator  nie  ma  i  nie  powinien  mieć  dostępu  do  danych  osobowych  wszystkich
Uczestników.  W  tym  zakresie  placówka  pozostaje  wyłącznym  administratorem  danych
osobowych Uczestników.

…........................................................
Miejsce, data

…..........................................................................
Podpis zgłaszającego nauczyciela / instruktora
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