
R E G U L A M I N

OPEN TANIEC 2021

1. Wydarzenie „Open taniec" jest integraln¹ czêœci¹ Festiwalu Kreatywnoœci M³odych.

2. Organizatorem konkursu jest Ba³ucki Oœrodek Kultury w £odzi, opiekê organizacyjn¹ spra-

wuje Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, przy wspó³pracy z £ódzkim Studiem Tañca 

Antoniny Jakubowskiej.

3. Przedmiotem konkursu s¹ choreografie taneczne nie przekraczaj¹ce 3 minut do wybranego 

podk³adu muzycznego – pliki muzyczne do pobrania ze strony www. fkm.bok.lodz.pl. 

Dopuszcza siê skracanie wybranego podk³adu muzycznego, ale nie wiêcej ni¿ do 1 minuty 

czasu trwania.

4. Oficjaln¹ stron¹ internetow¹ jest www.fkm.bok.lodz.pl

5. W konkursie mog¹ uczestniczyæ dzieci do lat 12.

6. Ka¿dy uczestnik mo¿e przes³aæ 1 pracê.
7. Podstaw¹ zg³oszenia jest przes³anie na adres rondo@bok.lodz.pl podpisanej przez rodzica lub 

opiekuna prawnego dziecka karty zg³oszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych
(dokumenty do pobrania na stronie organizatora) i aktywnego linka do choreografii – link 
musi zawieraæ mo¿liwoœæ pobrania na komputer organizatora. W treœci maila mo¿na zawrzeæ 
ewentualny tytu³ choreografii i opiekuna artystycznego (jeœli dotyczy).

8. Prace nale¿y przesy³aæ do dnia 24.09.2021 w³¹cznie, na podany w pkt 4 adres mailowy. 
Planowany termin rozstrzygniêcia konkursu: 04.10.2021.

9. Uczestnik konkursu zobowi¹zany jest do wype³nienia ankiety ewaluacyjnej.
10. Udzia³ w konkursie daje mo¿liwoœæ udzia³u w warsztatach tanecznych.
11. Jury powo³ane przez organizatora dokona wyboru laureatów, oraz przyzna nagrody 

rzeczowe.
12. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika udziela Ba³uckiemu Oœrodka Kultury nieodp³atnej, 

niewy³¹cznej licencji na zg³oszon¹ do konkursu choreografiê na okres 10 lat. Licencja ta obej-
muje prawo do rozpowszechniania choreografii (powsta³ego i przes³anego filmu) we 
wszystkich publikacjach, prezentacjach medialnych, materia³ach reklamowych i promo-
cyjnych Ba³uckiego Oœrodka Kultury oraz na stronach internetowych Ba³uckiego Oœrodka 
Kultury.

13. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika konkursu Open Taniec wyra¿a zgodê na nieodp³atn¹ 
publikacjê i rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka zawartego w przes³anych 
materia³ach. Wizerunek ten mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie na potrzeby realizacji 
projektu, w publikacjach metodycznych, promocyjnych i reklamowych BOK oraz na stronach 
internetowych projektu.

14. Dodatkowe informacje udzielaj¹ pracownicy Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo, 
tel. 42-653-36-45.
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