
REGULAMIN 

Przeglądu Dziecięcych Formacji Tanecznych 

MDK 2022 

I. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 

w Białymstoku. 

II. Cele imprezy: 

 aktywizacja środowisk twórczych, 

 promowanie aktywności tanecznej wśród dzieci, 

 umożliwienie prezentacji dokonań dziecięcych zespołów tanecznych w przyjaznej atmosferze, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń. 

III. Uczestnicy: 

Przegląd jest skierowany do zespołów, formacji i mini formacji dziecięcych z województwa 

podlaskiego.  

Kategorie wiekowe: 

 kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym, 

 kategoria II - szkoła podstawowa. 

IV. Termin i miejsce: 

2 czerwca 2022 roku, godz. 10.00, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku ZPO nr 2 w Białymstoku, 

ul. Warszawska 79a. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Aby zgłosić uczestnictwo w Przeglądzie należy do dnia 27 maja 2022 roku: 

 wypełnić formularz zgłoszenia on-line znajdujący się na stronie: www.mdk.bialystok.pl 

w zakładce konkursy/taniec, 

 przesłać nagranie podkładu muzycznego poprzez internetową platformę do darmowej 

wysyłki plików np. https://wetransfer.com podając adres odbiorcy 

m.szelag@mdk.bialystok.pl. W nazwie pliku proszę wpisać nazwę zespołu, tytuł lub numer 

utworu. 

2. Kategorie taneczne - dowolne (m.in. dance show, disco dance, hip-hop, breakdance, dancehall, 

house dance, street dance, funky, electric boogie i inne). 

3. Ilość i czas prezentacji – maksymalnie dwie prezentacje jednego zespołu nieprzekraczające 

w sumie 8 minut. 

4. Harmonogram występów (zawierający nazwę zespołu, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłany na podany 

w zgłoszeniu adres mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestników. 

5. Ponadto w dniu Przeglądu harmonogram występów zostanie wywieszony przed salą 

widowiskową MDK w celach porządkowych. 

6. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa oraz upominek. 

 

https://wetransfer.com/
mailto:m.szelag@mdk.bialystok.pl


VI.  Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy muszą być zgłoszeni przez opiekuna (nauczyciela lub opiekuna prawnego). 

2. Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada niezbędną 

dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka/dzieci w Przeglądzie (w tym: zgodę 

opiekunów prawnych na udział dziecka w Przeglądzie i na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz klauzulę 

informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora i nie zgłasza zastrzeżeń.  

3. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uznaniem warunków 

regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestników i opiekuna oraz ich 

wizerunków w materiałach dotyczących Przeglądu - w tym na stronie internetowej Organizatora 

oraz w środkach masowego przekazu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania wizerunku uczestników 

i opiekunów, na stronie internetowej Organizatora i w środkach masowego przekazu 

w celach promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki. W związku 

z powyższym uczestnikom/autorom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.  

5. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają pod opieką 

instruktorów bądź innych opiekunów.  

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator Przeglądu - Młodzieżowy Dom Kultury w 

Białymstoku Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku.  

 

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na 

stronie www.mdk.bialystok.pl 

8. Wszelkich informacji udziela Magdalena Szeląg, Dział Organizacji Imprez MDK, tel. 690 832 690, 

e-mail: m.szelag@mdk.bialystok.pl 
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