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Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

konkurs choreograficzny dla dzieci
 

R E G U L A M I N

OPEN TANIEC 2020

1. Wydarzenie „Open taniec" jest integralną częścią Festiwalu Kreatywności Młodych.

2. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, opiekę organizacyjną 

sprawuje Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, przy współpracy z Łódzkim Studiem 

Tańca Antoniny Jakubowskiej

3. Przedmiotem konkursu są choreografie taneczne nie przekraczające 3 minut do 

wybranego podkładu muzycznego – pliki muzyczne do pobrania ze strony www. 

fkm.bok.lodz.pl. Dopuszcza się skracanie wybranego podkładu muzycznego, ale nie 

więcej niż do 1 minuty czasu trwania.

4. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci do lat 12.

5. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
6. Podstawą zgłoszenia jest przesłanie na adres rondo@bok.lodz.pl podpisanej, przez 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, karty zgłoszenia, zgody na przetwarzanie 
danych osobowych (dokumenty do pobrania na stronie organizatora) i aktywnego 
linka do choreografii – link musi zawierać możliwość pobrania na komputer orga-
nizatora. W treści maila można zawrzeć ewentualny tytuł choreografii i opiekuna 
artystycznego (jeśli dotyczy).

7. Prace należy przesyłać do dnia 11.12.2020 włącznie, na podany w pkt 5 adres mailowy. 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.12.2020

8. Jury powołane przez organizatora dokona wyboru laureatów, oraz przyzna nagrody 
rzeczowe.

9. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika udziela Bałuckiemu Ośrodka Kultury nie-
odpłatnej, niewyłącznej licencji na zgłoszoną do konkursu choreografię na okres 10 lat. 
Licencja ta obejmuje prawo do rozpowszechniania choreografii (powstałego i prze-
słanego filmu) we wszystkich publikacjach, prezentacjach medialnych, materiałach 
reklamowych i promocyjnych Bałuckiego Ośrodka Kultury oraz na stronach interne-
towych Bałuckiego Ośrodka Kultury.

10. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika konkursu Open Taniec wyraża zgodę na nie-
odpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka zawartego 
w przesłanych materiałach. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie na 
potrzeby realizacji projektu, w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamo-
wych BOK oraz na stronach internetowych projektu.

11. Dodatkowe informacje udzielają pracownicy Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo, 
tel. 42-653-36-45.


