
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU TAŃCA ORIENTALNEGO 

NOCE ORIENTU 2019 
 

 
I. Organizator 
Organizatorem konkursu tańca orientalnego  jest Nowohuckie Centrum Kultury. 
II. Cele 
Konkurs tańca orientalnego jest organizowany w ramach Gali Tańca Orientalnego NOCE ORIENTU 2019 
i ma na celu rozpropagowanie kultury arabskiej oraz zmotywowanie uczestniczek do prezentacji nabytych 
umiejętności w dziedzinie tańca arabskiego. 
III. Miejsce, czas, odpłatność 
1. Konkurs odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, w Krakowie. 
2. Konkurs odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 r. od godz. 17.00 w sali kameralnej NCK. 
3. Rejestracja zgłoszonych uczestników  od godz. 16.00.  Rejestrację prowadzi  osoba wyznaczona przez 
Organizatora. 
4. Wstęp na widownię jest biletowany – 20 zł od osoby. 
5. Opłata startowa w konkursie – 25 zł od osoby. 
IV. Kategorie 
Konkurs będzie rozgrywany w kategoriach:  

1. Solo oriental dzieci – kategoria open: dozwolone wszelkie style tańca orientalnego, mogą uczestniczyć 
osoby do 15 roku życia. 

2. Solo oriental amatorzy – kategoria open: dozwolone wszelkie style tańca orientalnego, mogą uczestniczyć 
osoby  rozpoczynające przygodę ze sceną, mające na koncie pojedyncze prezentacje i nie występujące 
komercyjnie. 

3. Solo oriental senior - kategoria open: dozwolone wszelkie style tańca orientalnego, mogą uczestniczyć 
osoby po 50 roku życia. 

4. Korona Nocy Orientu  - tancerki prezentują klasyczny taniec orientalny, mogą uczestniczyć osoby biorące 
udział w konkursach i festiwalach tańca orientalnego; poziom półprofesjonalny oraz profesjonalny.  

Do konkursu może zgłosić się każdy, kto zapozna się z regulaminem i spełnia jego kryteria. 
Uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia tylko w jednej, wybranej kategorii. 
V. Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia należy przesyłać do 9 czerwca 2019 r. na adres: artystyczny@nck.krakow.pl      
2. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie muzyki w formacie MP3, opisanej „kategoria/imię i nazwisko/ 
pseudonim, on/off”  (On – tancerka ustawia się na scenie, później puszczana jest muzyka, Off – najpierw 
puszczana jest muzyka, tancerka wychodzi zza kulis). 
3. Długość muzyki dla jednej prezentacji: minimum  1,5 min – maksymalnie 2 min 15 sek. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 25 zł 
Wpłaty należy dokonać w kasie NCK lub w formie przelewu na konto: 
PKO Bank Polski 08 1020 2892 0000 5602 0591 0130  tytułem „opłata startowa Noce Orientu 2019”  
– dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem na adres: artystyczny@nck.krakow.pl 
5. Opłata startowa jest kwotą bezzwrotną. 
6. Wpisanie  na listę uczestników następuje po uiszczeniu opłaty startowej i przesłaniu muzyki. 
7. Ostateczny termin nadesłania muzyki: 9.06.2019 r. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą na konkurs kopii 
zapasowej swojego utworu na pendrive. 
8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie. 
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VI. Zasady konkursu 
1. Kolejność występów zostanie ogłoszona na początku konkursu. 
2. Konkurs oceniać będzie jury w składzie: Marzena Antas, Tahira, Anna Wagner – Kusz. 
3. Kryteria oceny: technika, muzykalność, kontakt z publicznością, image. 
4. Decyzje sędziów są niepodważalne i ostateczne. 
5. Werdykt jury zostanie ogłoszony w protokole przyznania nagród po zakończeniu konkursu  
i opublikowany na stronie Organizatora. 
VII. Nagrody 
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla laureatek konkursu: 
1. Nagroda główna – biżuteria orientalna ufundowana przez sponsora – Ewę Tomaszewską. 
2. Nagrody dodatkowe – karnet na kurs tańca orientalnego organizowany przez Nowohuckie Centrum Kultury 
3. Nagrody rzeczowe – puchary i medale za I, II, III miejsce. 
4. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju. 
VIII. Obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych  
1. Administrator danych:  
Administratorem danych jest Nowohuckie Centrum Kultury (NCK), al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków  
2. Inspektor Ochrony Danych - kontakt: IODO@NCK.KRAKOW.PL  

3. Twoje prawa:  
Za każdym razem, gdy wasze dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcecie ograniczyć ich przetwarzanie, 
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi lub je 
po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany adres e-mail.  
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  
4. Cel przetwarzania:  
Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy gdy sam nam je podasz w postaci: nick, imię, nazwisko, wiek, numer 
telefonu, narodowość, adres zamieszkania, adres e-mail, nazwa i numer konta bankowego w celu zorganizowania 
i przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, 
jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa realizacja usług.  
5. Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych :  
Oferty nie są profilowane.  
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  
6. Podstawa prawna przetwarzania:  
Wykonanie umowy, tj. usługi realizacji gali - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest Uczestnik.  
7. Okres przechowywania danych osobowych:  
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres trzech miesięcy.  
8. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:  
Odbiorcami danych osobowych będą:  
- podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez 
Administratora danych,  

- podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 
przetwarzania danych.  
9. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie  



 

 

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).  
10. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dobrowolnie wyraża zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych i innych informacji wskazanych w punkcie 4 powyżej przez Organizatora w 
celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
oświadcza, że dane osobowe i inne informacje, o których mowa w punkcie 4 powyżej są prawdziwe. 
IX. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia konkursu po wcześniejszym uzgodnieniu 
tego z sędziami i uczestnikami zawodów. 
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu Noce Orientu 2019. 
3. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania 
przyczyny. 
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie na własną odpowiedzialność. 
6. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników konkursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
7. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalanie i 
wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w materiałach realizowanych podczas konkursu, w 
szczególności w formie zdjęć, wywiadów i nagrań audiowizualnych oraz zamieszczania ww. materiałów na 
stronach internetowych Organizatora, plakatach, itp. w celach informacyjnych i promocyjnych. 
X. Imprezy towarzyszące 
1. Pokazy tańca arabskiego z udziałem zespołów i szkół tańca orientalnego. Wystąpią m.in. zespół Maram, grupa 
taneczna z Novej Szkoły Tańca , Dżipsi, Saliha i inni .  
2. Pokazy w wykonaniu Gwiazd sceny orientalnej: Marzeny Antas, Sakiny, Tahiry, Anny Wagner – Kusz. 

 


