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Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
 „Taniec jest wokół nas!” 

      
REGULAMIN 

 

           
Konkurs „Taniec jest wokół nas!” jest częścią projektu „Let’s dance together”                       
w ramach Programu Erasmus+ Akcja Sport: Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 
(Call for proposals 2014 — EAC/S11/13), którego głównym działaniem jest organizacja 
międzynarodowej imprezy sportowej o wymiarze europejskim – Międzynarodowego Festiwalu 
Tańca Baltic Cup. 
  
Projekt ma na celu wypromowanie sportu tanecznego jako dziedziny sportowej, którą mogą 
uprawiać wszyscy niezależnie od wieku i stopnia sprawności. Sport taneczny może być nie 
tylko ciekawą formą spędzania wolnego czasu, ale również poprzez intensywny ruch                      
i systematyczne treningi prowadzić do poprawy kondycji fizycznej  i sprawności ruchowej.  
 
 
Organizator: 
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 
 
Cel konkursu: 

- Prezentacja tańca jako zjawiska towarzyszącego nam w życiu codziennym. 
 
Uczestnicy konkursu: 
Kategorie: 
- dzieci: 7 - 13 lat 
- młodzież 14 -18 lat 
- dorośli – powyżej 18 lat  
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Technika wykonania prac – rysunek, malarstwo, grafika. 
 Uwaga! Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich 

2. Format prac – maksymalnie A3. 
3. Każdy autor może wysłać maksymalnie 2 prace. 
4. Prace nadesłane na konkurs powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko, wiek 

autora pracy, dokładny adres placówki, telefon kontaktowy/e – mail. Dodatkowo do 
wszystkich prac należy dołączyć pisemne i podpisane przez autora oświadczenie: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 
Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
„Taniec jest wokół nas” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 ze zm.)”. 
W przypadku osób niepełnoletnich – wypełnione oświadczenie Rodziców/ opiekunów 
prawnych) – załącznik na końcu regulaminu. 

5. W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych Organizator zastrzega sobie 
prawo do podawania inicjałów nieletniego Uczestnika konkursu (ochrona danych 
osobowych).  

6. Uczestnik przesyłając prace na konkurs akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
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Terminy: 
 Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na  

adres: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, PL. K. Jagiellończyka 1,            
82 – 300 Elbląg, Polska w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2015 r. 

 Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do 10.10.2015 r., będą również 
dostępne na stronie http://balticcup.swiatowid.elblag.pl/ 

 Zwycięzców poinformujemy drogą mailową i telefonicznie.    
 Nagrodzone prace znajdą się na pokonkursowej wystawie, o terminie wernisażu 

poinformujemy w późniejszym czasie.   
 
Informacje: 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowaniu prac. 
 Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. 
 W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne miejsca oraz wyróżnienia. 
 Informacji udziela: Teresa Miłoszewska - CSE „Światowid” w Elblągu, tel. +48 55 611 20 

65, fax: +48 55 611 20 60 e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl.  
 
 
Prace nienagrodzone można odbierać w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”  
w Elblągu do 30.12.2015 r. Po upływie  terminu prace przechodzą na własność organizatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://balticcup.swiatowid.elblag.pl/


               

Projekt „Let’s dance together” w ramach Programu Erasmus+ .Akcja Sport: Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe              
(Call for proposals 2014 — EAC/S11/13) 

 

 
 
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 

„Taniec jest wokół nas” 
 

 
Wzór oświadczenia dla Rodziców 

 
 

Oświadczenie 
 

Ja, niżej podpisany,…………………………………………………………………, będący rodzicem / 
prawnym opiekunem 

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

nieletniej/go uczestniczki/ka „Taniec jest wokół nas” 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez 
Organizatora w celu przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Taniec 

jest wokół nas” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.)” 

 
Imię…………………… Nazwisko………………………………………………… dziecka 

 
Miejscowość……………………………… 

Województwo/powiat/gmina …………………………………….. 
 

Kraj …………………………………………. 
 

Wiek …………….. klasa …………………………………………… 
 

Placówka oświatowa ……………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Data   Miejscowość …………………………………………………………………… 
 

Tel. Kontaktowy ……………………………………. 
 

E-mail ………………………………………………….. 
 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
……………………………………………………… 


