REGULAMIN
IV RZGOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA
RZGÓW 2019

Organizatorzy:


Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie.
Cel imprezy:








Prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych.
Uczestnikami festiwalu mogą być amatorskie zespoły taneczne działające przy ośrodkach
kultury, szkołach, klubach tanecznych oraz innych placówkach kulturalno - oświatowych.
Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tanecznymi.
Rozwijanie talentów estradowych.
Spotkanie i integracja uczestników oraz instruktorów, biorących udział w przeglądzie.
Popularyzacja zespołowych form tanecznych.

Miejsce i termin przeglądu :



Hala Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzgowie ul. Szkolna 5 , wjazd od
ul. Literackiej,
27 kwietnia 2019 r. ( sobota) godz. 16.00.

Warunki uczestnictwa:







Uczestnicy przysyłają wypełnione karty zgłoszeń na adres organizatora w
nieprzekraczalnym
terminie
do
10
kwietnia
2019r.
na
adres
e-mail:
acc.rychlewski@rzgowkultura.pl, na adres : Gminny Ośrodek Kultury 95-030 Rzgów, lub
osobiście: 95-030 Rzgów ul. Letniskowa 6.
Organizatorzy dopuszczają układy taneczne w dowolnej technice.
Łączny czas prezentacji do 10 min. / max. 2 układy/.
Przygotowanie nagrań do prezentacji dobrej jakości płyty CD (audio , mp3), USB.
W przypadku uczestników niepełnoletnich zespoły zobowiązane są posiadać odpowiednią



liczbę opiekunów .
Brak przeciwwskazań lekarskich na uczestnictwo w Festiwalu Tańca.

Ramowy program imprezy :



15.00– 15.50 – potwierdzenie udziału i próby techniczne wg kolejności zgłoszeń
od godz. 16.00 – prezentacje zespołów

Informacje dodatkowe :













Organizatorzy dysponują sceną o wymiarach 8x8m.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do turnieju powinny ubezpieczyć ich
na czas przejazdu i pobytu.
Zespoły powinny posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z obowiązującymi
przepisami).
Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie i rozpowszechnianie ich twórczości
(rejestrację telewizyjną i fotograficzną).
Zapewnione będą napoje oraz słodycze dla uczestników.
Każda formacja taneczna otrzyma dyplom oraz puchar.
Zapewniony będzie sprzęt nagłaśniając.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje uczestników
powstałe w trakcie festiwalu.
Uczestnicy festiwalu ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody
wyrządzone na terenie GOSTiR.
Organizatory zapewniają opiekę przedmedyczną na czas festiwalu.

Jednocześnie:



Prosimy potwierdzić udział zespołu/grupy w dniu konkursu przy stanowisku
organizacyjnym na terenie Hali GOSTiR w Rzgowie do godz. 15.00.
Uzupełnienia lub poprawki do zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną (e-mail:
acc.rychlewski@rzgowkultura.pl lub telefonicznie Jarosław Rychlewski 502 451 951.

! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE !
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań wideo, mających na celu
dokumentowanie i promowanie imprezy. Za wykorzystywanie wyżej wymienionych materiałów
wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zgłoszenie uczestnika do przeglądu
oznacza: - znajomość niniejszego regulaminu i zgodę na jego postanowienia, - zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania materiałów
informacyjnych i promocyjnych festiwalu. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych jest
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Rzgowie przy ul. Rawskiej 8. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w festiwalu. Podającemu dane przysługuje prawo
do ich wglądu oraz ich poprawiania.

