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REGULAMIN 

XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TANECZNEGO 

IM. ALINY JANIKOWSKIEJ 

„MAGIA TAŃCA” 

  

1. ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” 
ul. Kolejowa 21 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 518 718 297 
e-mail: konkurs.magiatanca@gmail.com 
www.konkursmagiatanca.pl 

 

2. TERMIN I MIEJSCE: 

12 i 13 listopada 2022. 

Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.  
Ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

3. CELE KONKURSU: 

- popularyzacja różnych form tanecznych, 
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów dziecięcych i młodzieżowych, 
- integracja środowiska tanecznego, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, 
- wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi, 

- wzbogacanie oferty kulturalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

4. UCZESTNICY: 

W konkursie mogą brać udział uczestnicy domów kultury, prywatnych szkół tanecznych, 
stowarzyszeń, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niepublicznych szkół baletowych. 

5. KATEGORIE WIEKOWE I TANECZNE  

5.1. KATEGORIE TANECZNE: 

 taniec klasyczny i neoklasyczny 

 taniec współczesny (modern) 

 taniec jazzowy  

 inne formy tańca (z wyłączeniem tańca towarzyskiego) 

 

5.2. KATEGORIE WIEKOWE 

 

 Konkurs dla solistów, duetów/trio i grup, w poszczególnych kategoriach tanecznych, zostanie 

 przeprowadzony z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

 solo – dzieci: 7-10 lat 
 duo/trio – dzieci: 7-10 lat 

 grupa – dzieci: 7-10 lat 
 

 solo – dzieci starsze: 11-13 lat 

 duo/trio – dzieci starsze: 11-13 lat 

 grupa – dzieci starsze: 11-13 lat 
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 solo – młodzież: 14-16 lat 

 duo/trio – młodzież: 14-16 lat 

 grupa – młodzież: 14-16 lat 

 

 solo – Open: 17 lat i powyżej 

 duo/trio – Open: 17 lat i powyżej 

 grupa - Open: 17 lat i powyżej 

 
Soliści i duety/trio prezentują maksymalnie dwie choreografie, przy czym obie w innej 
kategorii tanecznej; czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyć 2 minut. 
 
Grupa prezentuje maksymalnie dwie choreografie do 3,5 minuty każda, przy czym obie 
w różnych kategoriach tanecznych. 

 

 
Uwaga:  
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia bądź podzielenia poszczególnych 
kategorii wiekowych, w zależności od liczby zgłoszeń.  

 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

6.1 Tryb zgłaszania 
 

 Zgłoszenie uczestnictwa w serwisie http://kartazgloszen.pl 

w terminie do 30 października 2022 r. 

 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

 

 załączenie nagrania pliku muzycznego w serwisie http://kartazgloszen.pl - plik mp3,  

      w terminie do 04 listopada 2022 r. 

 

opisanie plików muzycznych: 

 

SOLO: kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły  – imię i nazwisko – tytuł – 

scena/kulisy 

 

DUET: kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły  – imiona i nazwiska – tytuł – 

scena/kulisy 

 

GRUPA: kat. taneczna – kat. wiekowa – nazwa szkoły  – nazwa grupy – tytuł – 

scena/kulisy 

np. modern – 11-13 lat – Dancestudio – Anna Kowalska – Impresja- scena 

 

 Akredytacja (koszt jednej prezentacji):  

- solo – 40 zł  

- duet/trio – 70 zł  

- grupa – 200 zł  

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” ul. Kolejowa 21 63-400 Ostrów Wielkopolski  

BOSBANK: 12 1540 1173 2117 4006 1243 0001 
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Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 04 listopada 2022 r.  

 

Po tym terminie, opłata za uczestnictwo wzrasta o 50%. 
 

 

 6.2.  Ocena i nagrody w konkursie 

Skład  komisji sędziowskiej zostanie podany na stronie internetowej konkursu 

www.konkursmagiatanca.pl oraz facebook.com/KonkursMagiaTanca. 

 

Prezentacje oceniane będą pod względem techniki wykonania, doboru repertuaru, 

choreografii, kostiumu oraz ogólnego wyrazu artystycznego.  

 

Komisja sędziowska przyzna I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowych 

i tanecznych; nagrody Grand Prix; dodatkowo może przyznać wyróżnienia i nagrody 

specjalne. 

 

Nagrody przyznane przez Komisję to statuetki lub medale oraz dyplomy. Zdobywcy  

Grand Prix dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

Uczestnicy, którzy nie znajdą się w gronie laureatów - soliści / duety / tria / grupy -

otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu transmisji internetowej oraz zamieszczone na 

stronie www.konkursmagiatanca.pl i facebook.com/KonkursMagiaTanca. 

 

Nagrody za udział w konkursie oraz dyplomy zostaną przesłane na adres podany w karcie 

zgłoszenia lub inny, wskazany przez uczestnika. 
  

 

 6.3. Oświadczenia 

Zgłaszający oświadcza, że: 

 dane podane w zgłoszeniu uczestników są prawdziwe i aktualne, 

 zgłoszone prezentacje nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich,  

w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za 

wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 

osobistych odpowiada Zgłaszający, 

 wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

uczestnika w związku z udziałem w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Tanecznego ,,Magia Tańca’’ organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne, 

,Gwiazda’’ w Ostrowie Wielkopolskim we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach 

i informacjach o tym konkursie i jego wynikach, 

 wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie konkursu przez Organizatora dla 

potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach,  

 wyraża nieodpłatną, bezwarunkową i bezterminową zgodę na rejestrację 
prezentacji tanecznych podczas konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej, 
nadawania oraz reemisji, utrwalania, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach 
dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
publicznego odtwarzania, wyświetlania. 

 wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalne ,,Gwiazda’’ 

danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji 

konkursu. 
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7. INFORMACJE OGÓLNE: 

 o zakwalifikowaniu do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika, 

 kategorię wiekową przekraczać może maksymalnie 20% grupy, 

 wszystkie osoby w grupie muszą spełniać wymogi wiekowe według przyjętych 

kryteriów, w przeciwnym wypadku grupa zostanie przesunięta do wyższej kategorii 

wiekowej, 

 minimalna liczba członków grupy tanecznej wynosi 4 osoby, 

 ten sam solista / duet / trio / grupa może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie 

prezentacje - każdą w innej kategorii tanecznej, 

 ta sama szkoła tańca może zgłosić maksymalnie 30 prezentacji konkursowych, 

 nie dopuszcza się powielania prezentacji w tych samych, bądź innych kategoriach 

tanecznych i wiekowych, 

 uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i wykorzystanie ich przez Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu, 

 kolejność prezentacji ustalana jest losowo, 

 decyzją jury – solista, duet, trio lub grupa może być zaklasyfikowana do innej 

kategorii tanecznej, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed 

podanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, 

 wszelkie zmiany należy zgłaszać do Organizatora, najpóźniej do 04 listopada 2022 r.; po 

tym terminie dokonanie zmian w zgłoszeniu nie będzie możliwe, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia 

przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy,  

 o ewentualnej zmianie terminu Organizator zawiadomi wszystkich uczestników  

z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą 

elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu. 

 

8. DANE TECHNICZNE: 

 

 Pliki muzyczne zamieszczane w serwisie http://kartazgloszen.pl  - obowiązkowo  

w formacie mp3. Wymagane przygotowanie dodatkowych nagrań i w razie potrzeby 

przekazanie organizatorowi w dniu konkursu. Nośnik powinien zawierać muzykę tylko 

jednej choreografii. 

 

 Wymiary sceny: szerokość 14 m, głębokość 16 m. 

 
 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne ,,Gwiazda’’. 

Kontakt: 

 Listowny na adres: ul. Kolejowa 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

 Telefoniczny: 509968848 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego 

Konkursu Tańca im. Aliny Janikowskiej pn. ,, Magia Tańca’’ organizowanego przez 

Stowarzyszenie Kulturalne ,,Gwiazda’’. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art.6 ust.1 lit.a 

RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestnictwa w konkursie. 
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4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane laureatów przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata od zakończenia konkursu 

tanecznego, po czym zostaną usunięte. Dane pozostałych uczestników konkursu 

zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia konkursu tanecznego. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem 

Danych Osobowych, pod adresem Stowarzyszenia Kulturalnego ,, Gwiazda’’, 

ul. Kolejowa 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

 
 

10. KONTAKT 

Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim, 

ul. Kolejowa 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail: konkurs.magiatanca@gmail.com 

   Koordynator konkursu: Sebastian Białobrzeski – tel. 518 718 297 
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