Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 11.01.2022 r.

w sprawie wprowadzenia:
REGULAMINU KARNAWAŁOWEGO TURNIEJU TAŃCA O
PUCHAR BURMISTRZA ŁAP
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020
r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:
§1
1.Wprowadza się
1. REGULAMIN KARNAWAŁOWEGO TURNIEJU TAŃCA O PUCHAR BURMISTRZA
ŁAP, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w
Łapach – stanowiący załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2
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Załącznik Nr 1
Do Zarządzenie Nr 4 /2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach
z dnia 11.01.2022 r.

REGULAMIN WYDARZENIA KARNAWAŁOWEGO TURNIEJU TAŃCA
O PUCHAR BURMISTRZA ŁAP

I. Organizator
Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8 18-100 Łapy oraz Studio Tańca - Kadryl Justyna&Gracjan.
II. Termin i miejsce
15 stycznia 2022 r., sala widowiskowa Domu Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy.
III. Kierownik turnieju: Gracjan Konstantynowicz – tel. 692244086
IV. Cele
1. popularyzacja tańca jako formy aktywności artystycznej dzieci i młodzieży;
2. popularyzacja różnych form tańca;
3. rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i
muzyką;
4. konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych z różnych placówek kulturalnych i
oświatowych;
5. integracja środowisk tworzących amatorski ruch artystyczny.
V. Charakter turnieju:
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – ogólnopolski.
VI. Zgłoszenie do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania
turnieju zgodnie z jego regulaminem.
VII. Warunki uczestnictwa w turnieju:
1. W turnieju może wziąć udział osoba, która zostanie zgłoszona przez instruktora do dnia
12.01.2022 oraz wniesie do instruktora opłatę startową w wysokości:
a) 10 zł za każdego uczestnika za jedną kategorię
b) 15 zł za każdego uczestnika za dwie kategorię
VIII. Nagrody: Statuetki i medale.
IX. Kategorie:
1. zespoły w kat. do 6 lat, 7-10 lat (choreografie zespołów - przygotowane ze ścieżką muzyczną w
przedziale 2-3 min.)
2. pary w kat. 6-7 lat, 8-10 lat (walc angielski, samba, r’n’r)
3. soliści w kat. 4-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat (walc angielski, samba, r’n’r)
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X. Rejestracja – przesłanie przez instruktorów listy uczestników do 12 stycznia 2022. Warunkiem
uczestnictwa w Karnawałowym Turnieju Tańca o Puchar Burmistrza Łap jest zgłoszenie: karty
zgłoszenia, ankiety epidemiologicznej pozwalających na uczestnictwo w Karnawałowym Turnieju
Tańca o Puchar Burmistrza Łap.
XI. Uwagi końcowe
1. Turniej będzie oceniany przez komisję sędziowską.
2. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik
Turnieju .
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach,
przebieralniach i na widowni.
5. W czasie turnieju obowiązują przepisy dot. COVID – 19 dla osób przebywających w
budynkach użyteczności publicznej.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznianie wizerunku w Internecie na potrzeby
przeprowadzenia turnieju i w informacjach.
7. Wejście na Karnawałowy Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Łap – będzie możliwe po
okazaniu darmowego biletu występu, który można odebrać w KASIE Domu Kultury w
Łapach, w godz. 8.00-15.00)
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Kadryl Justyna&Gracjan:
Gracjan Konstantynowicz
Tel. 692244086
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w Karnawałowym Turnieju
Tańca o Puchar Burmistrza Łap, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w Turnieju oraz
wyłonienia zwycięzcy, na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może
Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom: użytkownicy stron
internetowych administratora oraz portali społecznościowych, na których administrator posiada
konta, dostawcy usług informatycznych administratora oraz media lokalne.
5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu, nie
później niż do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych
oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, jednak niezbędne
do wzięcia udziału w konkursie.
9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Facebook
może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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