
 Turniej Ta ca Ulicznego „ASY WILKAS” 
 21 marca 2020 (sobota) 

Miejsce: Hala PARK WODNY WILKASY  
                      ul. Olszty ska 29A, 11-500 Gi ycko 

 

KATEGORIE TANECZNE: 
Art Dance – taniec wspó czesny, jazz, modern i pokrewne 

Street dance – hip-hop, breakdance, popping i pokrewne 
 

FORMACJE ART DANCE: muzyka w asna do 5 minut 
– Formacje Taneczne Art Dance do 9 lat  

– Formacje Taneczne Art Dance 10-13 lat  
– Formacje Taneczne  Art Dance 14 lat i wy ej 

FORMACJE STREET DANCE: muzyka w asna do 4 minut 
– Formacje Taneczne Street Dance do 9 lat  

– Formacje Taneczne Street Dance 10-13 lat  
– Formacje Taneczne Street Dance 14 lat i wy ej 

 

ART DANCE SOLO: prezentacja, muzyka w asna do 1.30 min. 
– Art Dance solo do 9 lat  
– Art Dance solo 10-13 lat  

– Art Dance solo 14 lat i wy ej 

HIP HOP BATTLE: bitwy, muzyka organizatora 
– Hip Hop Battle 1vs1 do 9 lat  
– Hip Hop Battle 1vs1 10-13 lat  

– Hip Hop Battle 1vs1 14 lat i wy ej 

BREAKDANCE BATTLE: bitwy, muzyka organizatora 
– Breakdance Battle 1vs1 do 9 lat  
– Breakdance Battle 1vs1 10-13 lat  

– Breakdance Battle 1vs1 14 lat i wy ej 
 

WST PNY PLAN IMPREZY: 
– godz. 8:00-09:30 – rejestracja formacji, próby parkietu, 

– godz. 8.00-11.00 – rejestracja solistów, 
– godz. 10:00-12:00 – formacje art dance  i street dance, og oszenie wyników 

– godz. 12:00-13:30 – art dance solo i og oszenie wyników 
– godz. 13:30-15:00 – eliminacje hip hop 1vs1, fina  bitwy i og oszenie wyników 

– godz. 15:00-16:30 – eliminacje breakdance 1vs1, fina  bitwy i og oszenie wyników 

 

 



DZIOWIE: 
* Maciej Sheva Mo doch – hip hop, popping Gda sk 
* Maciej Brzostowski bboy Mikecheck – breakdance om a 

* Anna Janczarek – taniec wspó czesny Olsztyn 
 

ZG OSZENIA: 
Koordynator: Barbara Somionka tel. 600 822 112, e-mail: b.somionka@gokir.ugg.pl, facebook 

Op ata akredytacyjna wynosi 10,00 z  brutto od solisty i cz onka zespo u. 
Op aty tej nale y dokonywa  na konto Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach: 

Bank Pekao S.A. 54 1240 5787 1111 0000 5760 3056 
Tytu  wp aty: „ASY WILKAS 2020” oraz nazwa zespo u, solisty 

Prosimy o przes anie podk adów do formacji oraz art dance solo. 

Zg oszenia, podk ady i op aty przyjmujemy do 13 marca 2020 
 

REGULAMIN ASY WILKAS: 
1. Organizatorem imprezy „Asy Wilkas” jest Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 
2. Zawody maj  charakter ogólnopolski. Mog  w nich wzi  udzia  grupy amatorskie a tak e 
cz onkowie klubów, szkó  ta ca oraz stowarzysze . 
3. Wszyscy ch tni chc cy wzi  udzia  w zawodach musz  zg osi  si  do recepcji w dniu imprezy 
w celu rejestracji i potwierdzenia obecno ci.   
4. Organizator zapewni kaw , herbat  i wod  wszystkim uczestnikom festiwalu. B dzie mo liwo  
zakupu ciep ego obiadu w niskiej cenie. 
5. Liczba uczestników w formacji nie mo e by  mniejsza ni  5 osób.  
6. Rejestracja uczestników odbywa si  w godz. 8.00-09:30 – formacje, 8:00-11.00 – soli ci. 
7. Uczestnicy zobowi zani s  do przestrzegania kolejno ci startowej w danej kategorii tanecznej, 
nieobecno  powoduje automatyczn  dyskwalifikacj .  
8. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz og aszania wyników 

 równoznaczne z dyskwalifikacj  osoby lub grupy.  
9. Decyzje s dziów s  niepodwa alne i ostateczne.  
10. Jury przyzna statuetk , nagrody pieni ne i rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca. Jury ma 
prawo przyzna  równie  dodatkowe wyró nienia.  
11. Plan imprezy mo e ulec zmianie ze wzgl du na ilo  wyst puj cych. Po up ywie terminu 
zg osze  organizator przedstawi uczestnikom szczegó owy harmonogram imprezy. 
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy warto ciowe pozostawione w szatni i na sali oraz nie 
sprawuje opieki nad uczestnikami.  
13. Wszyscy uczestnicy zobowi zani s  do bezwzgl dnego przestrzegania przepisów BHP i  P.PO  
obowi zuj cych na terenie obiektu.  
14. Organizator posiada stosowne ubezpieczenie OC.  
15. Ka dego z uczestników bior cych udzia  w imprezie obowi zuje zakaz spo ywania i  
wnoszenia napojów alkoholowych i innych u ywek.  
16. Dane osobowe uczestników b  wykorzystane przez organizatorów tylko zgodnie z 
potrzebami organizacji imprezy i nie zostan  ujawnione osobom trzecim, RODO. 
17. Organizatorzy informuj , i  impreza b dzie rejestrowana na no nikach audiowizualnych, a 
materia  wykorzystany do dzia  promocyjnych o rodka bez honorariów dla uczestników imprezy. 
18. W wyj tkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwo ania zawodów b  
zmiany sk adu s dziowskiego bez podania przyczyny. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w zale no ci od jej przebiegu. 
Ostateczna interpretacja regulaminu nale y wy cznie do organizatora. 
20. Podpisanie karty zg oszeniowej jest jednoznaczne z akceptacj  niniejszego regulaminu.             

                            



KARTA ZG OSZENIA   
 

Turniej Ta ca Ulicznego  
„Asy Wilkas 2020” 

 
1. Nazwa formacji i liczba osób........................................................................ 

2. Imi  i nazwisko solisty................................................................................ 

3. Kategoria taneczna i wiekowa...................................................................... 

4. Placówka deleguj ca………………………………………………………. 

5. Imi  i nazwisko opiekuna, telefon ……………………………………….. 

6. Czas trwania prezentacji ………………….……………………………… 

7. Potrzeby techniczne……………………………………………………….                                   
                                                                                          

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

                      Podpis uczestnika /opiekuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zg oszeniowym i na wykorzystanie wizerunku: 
 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym przez 
Administratora Danych Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-
500 Gi ycko, w celu przeprowadzenia oraz pó niejszej promocji turnieju organizowanego przez GOKiR Wilkasy. 
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu do tre ci 
swoich danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i 
Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko poprzez publikacj  wizerunku na 
stronie internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne 
przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z wydarzenia.  
 
                                                                                                                                      ………..………………………………………………………… 
                                                                                                                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna  
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym jest Gminny O rodek 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, reprezentowany 
przez Dyrektora. 

2) Mo e si  z Pan/Pani z nami kontaktowa  poprzez numer telefonu 87 428-04-16 lub adres e-mail: 
gokir@ugg.pl. 

3) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Jaromirem Dylewskim pod 
adresem e-mail: biuro@inbase.pl 

4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: 
a) uczestnictwa w organizowanych przez Administratora zaj ciach merytorycznych, 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na stronie 

internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne 
przekazanie zdj  z wydarzenia prasie, radiu, telewizji i innym mediom. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog  by  podmioty, z us ug których w celu realizacji zada  na 
podstawie art. 28 RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie s  przekazywane do pa stw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zosta y 
zebrane lub odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa  
w wydarzeniu organizowanym przez Administratora, niemo liwa b dzie realizacja zada  zwi zanych  
z celami wskazanymi w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


