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TURNIEJ TANECZNY NEMO 2023 
                     

                 

                                                           

   ORGANIZATOR 

„NEMO – WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA”  Sp. z o. o. 

 

1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 

1. Turniej podzielony jest na dwie kategorie tzn. indywidualną i grupową. 

2. Kategorie mają swoje podkategorie wyznaczone w oparciu o rok urodzenia. 

     3. Turniej przeprowadzony jest w dwóch etapach. 

 

2. ETAPY 

1.  Etap I – Zgłoszenia. 

2.  Etap II– Prezentacja występów. Wykonanie tańca w stylu dowolnym, po którym komisja 

dokona oceny. Występ powinien trwać od 1,5 minuty do 3 minut.  

 

3. UCZESTNICY  

KATEGORIE UCZESTNIKÓW: 

a) Indywidualna 

b) Grupowa 

Uczestnicy w każdej kategorii przydzieleni są do podkategorii: 

c) 2016-2013 (orientacyjnie uczniowie klas 1-4) 

d) 2012-2009 (orientacyjnie uczniowie klas 5-8) 

e) 2008 i starsi (orientacyjnie uczniowie szkół ponadpodstawowych) 

Maksymalna ilość uczestników przypadająca na jeden występ to 5 osób. 

Uczestnicy przydzielani są do odpowiednich podkategorii w oparciu o swój rok urodzenia,  

a nie datę urodzin. 

Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia, podzielenia lub zmiany poszczególnych 

kategorii wiekowych, zmiany terminu wydarzenia w zależności od liczby zgłoszeń. 

Istnieje możliwość startu uczestnika w dwóch kategoriach.. 
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4. KOMISJA I OCENA 

W skład Komisji Sędziowskiej wejdzie trzech sędziów powołanych przez organizatora. 

 

 

Nadzór nad pracą komisji sprawuje organizator. 

 

Etap I – weryfikacja zgłoszeń przez organizatora w oparciu o regulamin. 

Etap II – ocenienie przez komisję uczestników w dwóch kategoriach i ich podkategoriach. 

Komisja przyznaje punkty od 1 do 5 za pośrednictwem wskaźników takich jak: technika 

tańca, wrażenie sceniczne/artystyczne, dobór repertuaru, opracowanie choreografii, skala 

trudności.  

  

 

5. ZASADY FINANSOWANIA: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Opłata wpisowa wynosi 30 zł w przypadku kategorii indywidualnej oraz 30 zł + każda 

kolejna osoba 10 zł w przypadku kategorii grupowej (tzn. w przypadku grupy 5 osobowej 

30 zł+10 zł+10zł+10zł+10 zł). 

Opłatę można wpłacać na konto nr 83 1050 1272 1000 0022 7767 6462 ING Bank Śląski 

S.A. oraz w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do 10 lutego 2023 z adnotacją „Turniej 

Taneczny Nemo Imię i Nazwisko/nazwa grupy. 

Brak opłaty we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją udziału w Turnieju 

W ramach opłaty wpisowej pokrywane są koszty organizacji turnieju. 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

O wpływie opłaty wpisowej na konto decyduje data wpływu środków na konto. 

 

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Pełnoletni uczestnicy lub opiekunowie są zobowiązani do dostarczenia oryginału karty 

zgłoszeń, oraz koperty z nośnikiem do 10 lutego 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta 

(poniedziałek - piątek w godz. 7:00 – 21:00 oraz  sobota - niedziela 9:00 – 21:00). Karta 

zgłoszeniowa zawodnika/zawodników do pobrania ze strony www.nemo-swiatrozrywki.pl 

lub do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Dostarczenie karty zgłoszeń oraz koperty z nośnikiem, na którym znajdować się będzie plik 

../emo-swiatrozrywk
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muzyczny – koperta powinna być opisana imieniem i nazwiskiem osoby lub osób, kategorią, 

oraz posiadać informację, że dany plik nie narusza praw autorskich lub majątkowych. 

W przypadku uczestników niepełnoletnich opiekę nad nimi podczas wydarzenia sprawuje 

rodzic lub prawny opiekun, bądź osoba pełnoletnia upoważniona przez rodzica  

lub prawnego opiekuna. 

Uczestnicy zobowiązują się do wpłaty opłaty startowej. 

 

7. PLANOWANE TERMINY I MIEJSCE TURNIEJU TANECZNEGO 

 

            Etap  I (zgłoszenia) – do 10 lutego 2023 r. 

Etap II (prezentacja występów) – 24 lutego 2023 r. start godzina 16:00 w Klubie 

„Aquarium”. 

 

            Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłaszający odpowiada za udział swoich podopiecznych w Turnieju, w zakresie uzyskania 

przez nich zgody od rodziców lub ich opiekunów prawnych. 

Koszty związane z dojazdem, ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy Turnieju. 

Opiekunem ewentualnej grupy musi być osoba pełnoletnia. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju organizator nie zwraca dokonanej wcześniej  

opłaty startowej. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 

następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.  

Podczas trwania zawodów obowiązuje również regulamin Klubu Muzycznego „Aquarium” 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator. 

Wyniki poszczególnych etapów oraz wyniki końcowe umieszczone będą na stronie 

internetowej organizatora www.nemo-swiatrozrywki.pl oraz Facebook. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia  w razie braku odpowiedniej 

ilości zgłoszeń.  

W przypadku odwołania wydarzenia opłata startowa zostanie zwrócona do 7 dni roboczych - 

w biurze obsługi klienta lub przelewem na numer rachunku bankowego. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.nemo-swiatrozrywki.pl, pod numerem 

telefonu 660 426 724 oraz adresem m.inerowicz@nemo-swiatrozrywki.pl 

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/
http://www.nemo-swiatrozrywki.pl/
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Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie (daty, itp.) TURNIEJ TANECZNY 

NEMO 2023 

 

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu – Nemo – Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Róż 1. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@nemo-

swiatrozrywki.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu  

a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

3. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane w celach związanych  

ze sprawozdawczością finansową przez okres wymagany przez przepisy podatkowe. 

4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim 

udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji  

o laureatach. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu  

do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem, żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują 

prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają  

się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –  

do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego 

sprzeciwu oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania Konkursu i komunikacji z jego uczestnikami. 

 

 

 

 


