Promowanie twórczości tanecznej dzieci i młodzieży powiatu strzelecko-drezdeneckiego i
województwa lubuskiego.
Integracja i wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.
Prezentacji dorobku tanecznego młodych artystów oraz ich prowadzących.
Aktywizacja dzieci i młodzieży do działań twórczych.

1. powiatowy - Organizatorem przeglądu jest Strzelecki Ośrodek Kultury z siedzibą w
Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Wojska Polskiego 7.
27 kwietnia 2022 r.
Rada Artystyczna prezentacji powiatowych może nominować do udziału w finale LKATANIEC po jednym wykonawcy z każdej kategorii wykonawczej i wiekowej. Jeśli do
przeglądu w danej kategorii wykonawczej i wiekowej nie zgłoszono żadnych uczestników
to nominacja nie może zostać przeniesiona na inną kategorię wykonawczą i wiekową.
Zgłoszenia do I etapu należy dokonać do dnia 21 kwietnia 2022 r. poprzez
formularz dostępny na stronie organizatora etapu powiatowego sok.strzelce.pl

finał wojewódzki – organizator Nowosolski Dom Kultury
18 - 19 maja 2022 r.
W finale wojewódzkim biorą udział wykonawcy nominowani przez Rady Artystyczne
przeglądów I etapu.
Zgłoszenia do finału dokonuje organizator I etapu.

Uczestnicy

Zespoły, grupy taneczne oraz soliści i duety działające w placówkach oświatowych,
studiach i klubach tanecznych oraz instytucjach kultury powiatu strzeleckodrezdeneckiego.

Zgłoszony układ taneczny musi spełniać następujące warunki:
mieścić się we wskazanych kategoriach tanecznych,
dla zespołów i grup tanecznych trwać nie więcej niż 3 minuty.
Podkłady muzyczne muszą być dostarczone na nośnikach zewnętrznych w formacie MP3.
Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania baletek, obuwia sportowego lub tańczenia bez
obuwia.
Kryteria oceny:
Zgłoszone prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:
choreografia,
technika, harmonia ruchu, poczucie rytmu,
dobór stylu tanecznego do wieku i możliwości tancerzy,
estetyka,
dobór muzyki, kostiumów i rekwizytów,
ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody
Rada Artystyczna etapu powiatowego po obejrzeniu wszystkich prezentacji przyzna nagrody i
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych i wykonawczych.
Wszelkie decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.
Organizator etapu powiatowego zapewnia uczestnikom: dyplom uczestnictwa oraz poczęstunek.

Zgody:
• Szkoła lub instytucja Kultury która chce zgłosić Uczestnika do wzięcia udziału w wydarzeniu Lubuskie
Konfrontacje Artystyczne – Taniec (finał powiatowy) jest zobowiązana do wypełnienia i wysłania
elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
• Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do wypełnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Taniec
według obowiązujących przepisów RODO na podstawie osobnej zgody zamieszczonej na stronie
organizatora wydarzenia (I etap) oraz zebrania i przekazania do organizatora wydarzenia ww. zgód od
wszystkich swoich Uczestników. (Załącznik nr1)
•

Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych zobowiązani są rodzice lub
pełnoprawni opiekunowie Uczestnika.

Zasady organizacyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uczestnicy finału powiatowego oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator finału zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu.
Placówki delegujące Uczestników ubezpieczają ich na czas pobytu i przejazdu na przeglądy etapu I i II.
Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora
(www.sok.strzelce.pl) po zebraniu wszystkich zgłoszeń najpóźniej do 21 kwietnia 2022 roku.
Regulamin Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Taniec wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie
internetowej organizatora finału (www.sok.strzelce.pl) w zakładce LKA 2022.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów organizacyjnych instytucji realizującej Konfrontacje
oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za uczestników finału, za których odpowiedzialność
ponoszą bezpośredni instruktorzy i opiekunowie.
Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za właściwe zakwalifikowanie Uczestnika do kategorii wiekowej oraz
wykonawczej. W przypadku błędu w kwalifikacji Organizator wydarzenia (I i II etap) może zmienić kategorię
wiekową Uczestnika lub całkowicie zdyskwalifikować Uczestnika.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator wydarzenia (I i II etap), w porozumieniu z Radą
Artystyczną.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz dane kwalifikujące do udziału w LKA – Taniec
Wypełnia i udziela zgody rodzic / opiekun prawny bądź osoba pełnoletnia

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ .....................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ .....................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..……………… rok urodzenia ……………..………….
Nazwa zespołu ………………………………………………………………………………………………………………
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych bezpośrednio z organizacją LKA - Piosenka organizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury.
Upoważniam również Organizatora na wykorzystanie wizerunku osobistego wykonawcy, utrwalonego
podczas LKA - Taniec na www.sok.strzelce.pl oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych
Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
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) informuje się, iż: 1) administratorem danych osobowych uczestników LKA - jest
Strzelecki Ośrodek Kultury, 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą
z dnia 25 października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) dane osobowe przechowywane
będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5) każdy
kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, 6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 7) podanie danych
osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
- sok@strzelce.pl

Data i czytelny podpis .........................................................................

