
 

 

FESTIWAL TAŃCA w Busku-Zdroju 

organizowany 

przez 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
 
 

 REGULAMIN 

 

Współorganizatorzy: 

- Jerzy Kolarz Starosta Buski 

- Jan Nowak Starosta Powiatu Kazimierskiego 

- Zbigniew Kierkowski Starosta Pińczowski  

- Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

 
1. Cele: 

• Popularyzacja tańca jako zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego  

• Propagowanie zdrowego stylu życia 

• Rozwijanie umiejętności tanecznych 

• Rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie postawy prozdrowotnej 

 

2. Termin i miejsce:  

- 13 marca 2020,  

- Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju 

 

3. Uczestnicy: 

 

- W rozgrywkach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół oraz przedszkoli powiatu: 

buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. 

- Placówka zgłasza uczestników indywidualnie lub grupowo pod opieką nauczyciela. 

 

1) Taniec dowolny – wybrany przez uczestnika 

 Mogą wziąć udział  

- soliści i duet do 2 minut 

- grupy powyżej 3 osób - do 5 minut 

 

2)  Kategorie taneczne 

Można prezentować choreografie taniec nowoczesny, cheerleaderek, hip hop, show dance, disco 

Dance, taniec towarzyski, mażoretki, jazz, Modern, prezentacje mieszanych styli.  

Dozwolone są podnoszenia, elementy akrobatyczne  

 
 

4. Zgłoszenia : 

 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 20 lutego 2020 r. za pomocą formularza 

elektronicznego zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Osoba do kontaktu w sprawach organizacji Festiwalu Tańca z ramienia Kuratorium Oświaty 

w Kielcach: wizytator Irena Sobieraj, adres email irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl,  

                                                 tel. 41 350 18 57 

mailto:irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl


 

W zgłoszeniu należy podać: 

- nazwę szkoły i jej adres, imię i nazwisko dyrektora szkoły 

- imię, nazwisko uczestnika lub skład grupy uczestników, wiek uczestników 

- imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, telefon kontaktowy 

- rodzaj tańca, kategorie taneczne, długość prezentacji, tytuł utworu, autor i kompozytor. 

 

5. Wymagania: własne nagrania do odtworzenia do tańca w formacie MP3 na nośniku USB. 

 

6. Jury oceniać będzie rytmiczność, poziom trudności , różnorodność elementów, choreografię, 

technikę tańca wykonanych stylów. 

Jury składa się z sędziów tańca klasy międzynarodowej, sędziów Polskiej Federacji Tańca, sędziów 

Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

7. Nagrody: 

- przewidziano nagrody dla wszystkich uczestników  

oraz  

- wsparcie w rozwijaniu zdolności tanecznych dzieci i młodzieży (bezpłatne zajęcia 

warsztatowe dla dzieci oraz szkolenie dla nauczycieli).  

 

Uczestnicy otrzymają wstęp na warsztaty taneczne w Perfekta Dance - szkole Mistrzów Polski, 

Europy i Vice Mistrzów Świata. Warsztaty odbędą się w BSCK po zakończeniu festiwalu, 

poprowadzą je instruktorzy Perfecta Dance. 

Dodatkowo odbędzie się bezpłatne szkolenie dla nauczycieli obejmujące tematykę: jak prowadzić 

lekcje tańca w szkole, taniec na lekcjach w-f, jak prowadzić szkolne zespoły cheerleaders, Szkolna 

Liga Cheerleadingu. 

 

 

 

ORGANIZATOR  

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

 

PROSZĘ O WYDRUKOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU I DOSTARCZENIE 

ICH W DNIU FESTIWALU ORGANIZATOROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu  

 

ZGŁOSZENIE DO „FESTIWALU TAŃCA” 

Dane 

teleadresowe 

zgłaszanego 

przedszkola/ 

szkoły 

/placówki 

Pełna nazwa 

przedszkola/szkoły/placówki 

 

 

Adres 

 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Numer telefonu 
 

Adres e-mail 

 

 

Dane dyrektora 

przedszkola/ 

szkoły/placówki 

Imię i nazwisko dyrektora 

przedszkola, szkoły, placówki 

 

 Dane 

uczestnika/ 

uczestników 

Imię i nazwisko 

uczestnika/uczestników, wiek  

 

Imię i nazwisko osoby 

wyznaczonej do kontaktów 

roboczych z organizatorami  

imię i nazwisko  

adres mailowy  

numer telefonu  

Imię i nazwisko 

opiekuna/opiekunów 

dzieci/uczniów  

w dniu festiwalu 

 

Rodzaj tańca, kategoria 

taneczna (wybrana z 

regulaminu); długość 

prezentacji 

 

 
Tytuł utworu, autor i 

kompozytor 

 

 

    Niniejsze zgłoszenie jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji REGULAMINU 

Festiwalu Tańca. 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu  

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ DZIECKA 

W FESTIWALU TAŃCA 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                     

………………………………………………………………………………………………. ............ 

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)    (telefon kontaktowy rodzica opiekuna) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

 

 

 

............................................................................................................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

w Festiwalu Tańca 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło  

w Festiwalu Tańca. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka 

przez nauczyciela - opiekuna w czasie trwania festiwalu. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                     

……………………………………………………………….……………………………………. 

(miejscowość i data)    (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Festiwalu Tańca 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

uczestnika  Festiwalu Tańca 

● w związku z organizacją Festiwalu Tańca 

● w związku z publikacją informacji o przebiegu Festiwalu Tańca 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  
Dopełniając obowiązku informacyjnego 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) informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (al. 

IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 

25–112 Kielce 

e‐mail: iod@czi24.pl 

3.Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: http://kuratorium.kielce.pl/pl/kuratorium/klauzula-informacyjna-rodo/ 

 

 

 

miejscowość ................................... dnia ......................... 2020 r. 

 

................................................................................,  

 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka/ucznia) 

 

 

 

 

http://kuratorium.kielce.pl/pl/kuratorium/klauzula-informacyjna-rodo/

