
XX JUBILEUSZOWE PREZENTACJE TANECZNE „A TERAZ MY”

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Pałac Młodziez�y – Pomorskie Centrum Edukacji
al. Piasto$ w 7, 70-327 Szczecin
Tel. 91 422 99 59 wew. 31 fax. 91 422 52 62
E-mail: palac@palac.szczecin.pl

MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Hala Sportowa Zespołu Obiekto$ w Szczecin$ skiego Domu Sportu, ul. Wąska 16 
w Szczecinie

CELE PRZEGLĄDU:
 Prezentacja dorobku artystycznego szko$ ł i placo$ wek wychowania pozaszkolnego,
 Konfrontacja osiągnięc$ ro$ wies$niczych,
 Wzbogacenie dos$wiadczen$  scenicznych młodych wykonawco$ w,
 Wymiana dos$wiadczen$  nauczycieli i instruktoro$ w,
 Promowanie dziecięcej i młodziez�owej aktywnos$ci artystycznej,

ZASADY UCZESTNICTWA:
 W prezentacjach mogą brac$ udział zespoły złoz�one z ucznio$ w szko$ ł podstawowych, 

szko$ ł ponadpodstawowych i placo$ wek wychowania pozaszkolnego.
 Kaz�dy zespo$ ł moz�e zaprezentowac$ tylko 1 układ.
 Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia 

i przygotowanie imiennej listy uczestniko$ w z podaniem ich roku urodzenia oraz 
uiszczenie opłaty wpisowej.

 Czas trwania prezentacji bezwzględnie nie może przekraczać 3:30 sek.
 Prezentacja uczestniko$ w odbędzie się na macie baletowej o wymiarach 10m x 8m.

Uczestnicy powinni występowac$ podczas Prezentacji w miękkim obuwiu ze względu 
na delikatną powierzchnię maty baletowej. 

 W sprawach regulaminowych proszę kontaktowac$ się z p. Dorotą Lindner-Baran 
e-mail: dlindner-baran@wp.pl, w sprawach organizacyjnych z p. Izabelą Ginett 
w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodziez�y, e-mail: palac@palac.szczecin.pl, 
tel. 91 422 99 59  wew. 31.

 Organizator udostępnia uczestnikom konkursu wspo$ lną salę pro$ b i garderobę. 
Prosimy o zwro$ cenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczego$ lnos$ci przedmioty 
wartos$ciowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodziez�y nie odpowiada.

mailto:palac@palac.szczecin.pl
mailto:dlindner-baran@wp.pl
mailto:palac@palac.szczecin.pl


KATEGORIE WIEKOWE:
    Zespoły nalez�y zgłaszac$ wg poniz�szych kategorii wiekowych. Przy ustalaniu wieku 

uwzględnia się rok urodzenia uczestnika.

- 6-9 lat, 
- 10-12 lat,
- 13-15 lat, 
- pow. 16 lat, 

NAGRODY:
 Kaz�dy uczestniczący w Prezentacjach zespo$ ł otrzyma dyplom uczestnictwa a kaz�dy 

uczestnik zespołu otrzyma pamiątkowy medal, bez przyznawania miejsc.
 Nie ma moz� liwos$ci z�ądania ro$ wnowartos$ci medali w formie finansowej lub ich 

zamiany na jakąkolwiek inną formę. 

TERMINY I MIEJSCE:

 Prezentacje taneczne uczestniko$ w odbędą  się  28 marca 2020 r. 
w  Hali Sportowej Zespołu Obiekto$ w Szczecin$ skiego Domu Sportu, ul. Wąska 16

     w Szczecinie.
 Karty zgłoszen$  oraz listy uczestniko$ w nalez�y przesłac$ drogą mailową na adres: 

palac@palac.szczecin.pl lub na adres placo$ wki w nieprzekraczalnym terminie do 
02.03.2020 r.  z dopiskiem „A teraz my”-  Prezentacje taneczne.
Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane przy tworzeniu 
harmonogramu. Decyduje data stempla pocztowego!

 Opłatę wpisową za udział w wysokości 20 zł od każdego członka zespołu   
nalez�y w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2020 r. wpłacić wyłącznie na konto:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji
bank: PEKAO S.A. II O/Szczecin

31 1020 4795 0000 9602 0278 3934
z dopiskiem „A teraz my”- Prezentacje taneczne.
podając nazwę zespołu oraz placo$ wkę zgłaszającą.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi i jest przeznaczona na pokrycie poniesionych 
koszto$ w organizacyjnych.
Opisane podkłady muzyczne  w dowolnym formacie audio słuz�ące uczestnikom do 
Prezentacji tanecznych  nalez�y dostarczyc$ na adres: studio@palac.szczecin.pl 
lub do Działu Organizacyjnego Pałacu Młodziez�y - pok. 3 w terminie do 13.03.2020 r.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
 Organizator nie ponosi z�adnych koszto$ w udziału uczestniko$ w w Prezentacjach, 

szczego$ lnie koszto$ w dojazdu, przesłania zgłoszen$  itp.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialnos$ci za kwestie techniczne mogące miec$  wpływ 

na prawidłowe dostarczanie zgłoszen$  związanych z Prezentacją.
 Organizator zastrzega sobie moz� liwos$c$ dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie.
 O zmianach tres$ci Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego 

tekstu Regulaminu z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.
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WARUNKI PRAWNE:

 Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 
w Szczecinie. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: telefonicznie: 
91 852 20 93 lub e-mail: iod@spnt.pl. 

 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Pałacu Młodzieży 
znajdują się na stronie internetowej pod adresem: palac.szczecin.pl/RODO/

 Zgłoszenie osoby pełnoletniej/dziecka do niniejszej Prezentacji jest jednoznaczne  
z wyrażeniem nieodpłatnej zgody przez niego / jego rodziców/ opiekunów prawnych na 
przetwarzanie danych osobowych, na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/ 
wizerunku dziecka i opublikowanie swoich/jego osiągnięć (w tym wyświetlenie, 
odtworzenie, wystawienie, nadanie, użyczenie) na terenie placówki, stronie internetowej 
(w tym portalach społecznościowych) oraz w publikacjach i folderach itp. wydawnictwach 
Pałacu Młodzieży lub innych instytucji oświatowych i kultury. Niniejsza zgoda dotyczy 
wyłącznie rozpowszechniania w celach niekomercyjnych.

 Dane osobowe, przekazane Organizatorowi przez rodzica / opiekuna uczestnika Prezentacji
organizowanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej 
w celach organizacji i przeprowadzenia Prezentacji, a także w celach promocyjnych, 
informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych placówki.

 Nauczyciel przyjmując na siebie rolę opiekuna i dokonując zgłoszenia do udziału 
w Prezentacji, zobowiązuje się tym samym do przekazania powyższych informacji 
i uzyskania zgód na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzania danych osobowych oraz 
osiągnięć na wyżej określonych zasadach. 

 Podmiot zgłaszający udział w Prezentacji przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność 
z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich w związku z publicznym odtworzeniem 
utworów dostarczonych jako podkład do występu uczestników Prezentacji.

Regulamin obowiązuje od 16.01.2020 r.
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