
XVII Turniej Formacji Tanecznych - Mosina 2022 
7.05.2022 

 
1. Cel Turnieju: 

 - propagowanie  form tanecznych wśród dzieci i młodzieży, 

 - konfrontacja dorobku artystycznego 

 - wymiana doświadczeń i pomysłów z zakresu tańca 

 - zawody są organizowane w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży 

2. Warunki uczestnictwa 

Turniej rozgrywany będzie w kategorii FORMACJE 

   a) FORMACJE -  w turnieju biorą udział zespoły składające się z 7 – 24 tancerek (tancerzy) 

reprezentujące szkoły, kluby, ośrodki kultury, ośrodki sportu, szkoły tańca i zespoły 

nieformalne w trzech grupach wiekowych: 

a) Zawodnicy w wieku do 11 lat (rocznik 2011 i młodsze). 

b) Zawodnicy w wieku od 12 do 15 lat (rocznik 2007-2010). 

c) Zawodnicy w wieku powyżej 15 lat (rocznik 2006 i starsi). 

 (o udziale zespołu w danej grupie wiekowej decyduje rok urodzenia najstarszego 

zawodnika formacji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontrolowania wieku 

uczestników na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego w dowolnym 

momencie turnieju) 

w trzech kategoriach tanecznych: 

 - taneczne formy kultury ulicznej  

 - inne formy taneczne 

 - formy klasyczne: jazz, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, etiuda taneczna, taniec 

współczesny, itp. 

 W sytuacji zgłoszenia w danej grupie wiekowej mniej niż 3 zespołów dopuszcza się możliwość 

połączenia kategorii tanecznych 

    b) Każdy zespół zobowiązany jest przygotować 1 układ taneczny, czas układu 2 – 4:15 minut. 

Czas trwania liczony jest od momentu rozpoczęcia układu 

    c) Zawodnicy mogą wystąpić w więcej niż jednej formacji tanecznej w sytuacji, gdy startują 

oni w różnych grupach wiekowych lub kategoriach tanecznych. 

   d) Tańczący występują w dowolnych strojach i obuwiu sportowym lub w obuwiu 

dostosowanym do powierzchni parkietowych 

   e) Dopuszcza się możliwość umieszczenia na strojach logo ewentualnych sponsorów. 



   f) Zespoły zobowiązane są do przygotowania pendrive z nagranym tylko jednym utworem 

do prezentacji, nazwą formacji, zespołu. w formacie MP3 lub WAV.  

   g) O kolejności występów decyduje losowanie zespołów podczas akredytacji do turnieju. 

   h) Oceny prezentacji dokonywać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów. 

Decyzja Komisji Sędziowskiej jest ostateczna. 

i) Podczas występu w strefie pokazu przebywają tylko i wyłącznie tancerze występujący w 

danej formacji 

j) Ocenie podlegać będzie: 

• Choreografia (oryginalność tematu, stopień trudności dostosowany do możliwości 

tańczących, wykorzystanie parkietu, zmiana tempa, itp.) 

• Technika taneczna (jakość form ruchów tanecznych, dynamika, pewność i zdecydowanie 

ich wykonania,). 

• Wrażenie artystyczne – show 

Wdzięk, postawa, pewność siebie, prezencja, strój, makijaż, fryzura, wyraz twarzy; 

uśmiech, duch i zgranie zespołu. estetyczne wejście i zejście z parkietu Itp. 

k) dozwolone są wszystkie formy tańca poza tańcem towarzyskim. 

3. Data Turnieju: 7.05.2022 r., godz. 10.00 

4. Miejsce Turnieju: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 w Mosinie.  

Turniej zostanie rozegrany w hali widowiskowo sportowej. Organizator zapewnia parkiet do 

tańczenia, szatnię dla każdego zespołu, pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika, 

poczęstunek, wodę.  

5. Organizatorami Turnieju są: 

      - UKS Mosińska Jedynka 

 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 

 - Zespół Szkół w Krośnie 

 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

 

6. Zgłoszenia odbywają się WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ do 30 kwietnia 

2022 r. Formularz elektroniczny zamieszczony jest na stronie www.osirmosina.pl 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zespołów na turniej wynosi 110 

zespołów + 5 w gestii organizatora. 

 

Rezygnację z udziału w turnieju należy zgłosić na adres e-mail: 

estera.wekwert@mosina.pl  

http://www.osirmosina.pl/
mailto:estera.wekwert@mosina.pl


 

Regulamin oraz link do zapisów są dostępne na stronie internetowej:  www.osirmosina.pl,   

www.mosina.pl,   www.sp1mosina.edu.pl , www.sp2mosina.edu.pl, www.zskrosno.pl 

W dniu turnieju każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu 

tożsamości. 

 

7. Wpisowe 

- do dnia 12 kwietnia 2022 r. wpisowe wynosi 25 zł od każdego uczestnika turnieju. 

- od 12 kwietnia 2022 r. wpisowe wynosi 35 zł od każdego uczestnika turnieju.  

- Po 30 kwietnia przyjęcie zespołu uzależnione jest od decyzji organizatora.  

Stowarzyszenie nie wystawia faktur.  

8. Zespoły przyjeżdżające ubezpieczają instytucje delegujące,  

9. Nagrody 

 Organizator zapewnia dla uczestników nagrody w postaci medali, pucharów, statuetek, 

nagród indywidualnych oraz nagrody i wyróżnienia specjalne w zależności od kategorii 

wiekowej. 

 W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda GRAND PRIX w 

wysokości 500,00 zł. 

 

WAŻNE: Każda formacja taneczna, która zajmie miejsce na podium (1-3) oraz otrzyma 

nagrodę Grand Prix jest zobowiązana zgłosić się do biura zawodów, bezpośrednio po dekoracji, 

w celu sprawdzenia danych zawodników. Każdy zawodnik musi stawić się osobiście z aktualną 

legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Nie 

akceptowane będą dokumenty bez zdjęcia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, np. 

niezgodność rocznika lub niemożności potwierdzenia wieku uczestnika i jego wizerunku, 

formacja zostanie zdyskwalifikowana, a nagroda odebrana.  

10. Program zawodów 

od 8.00 Przyjazd zespołów (akredytacja i losowanie kolejności startowej zostaną przedstawione 

w szczegółowym programie) 

9:40 Oficjalne Otwarcie XVII Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2022 

10.00 Pierwszy występ 

Szczegółowy program zostanie przedstawiony 2 maja 2022 r. na stronie internetowej 

www.osirmosina.pl (uzależniony będzie od liczby zgłoszonych zespołów) 

11. Dodatkowe informacje: 

✓ Przed zawodami należy wpłacić startowe w biurze zawodów 

✓ Dla uczestników turnieju przewidziany jest drobny poczęstunek. 

http://www.osirmosina.pl/
http://www.mosina.pl/
http://www.sp1mosina.edu.pl/
http://www.sp2mosina.edu.pl/
http://www.osirmosina.pl/


 

12. Postanowienia końcowe: 

• Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi na dzień 

rozgrywania imprezy.  

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania turnieju.  

• W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń OSiR w Mosinie będzie przyjmował 

formacje na listę rezerwową na adres email: estera.wekwert@mosina.pl.  

• Organizator:  

- zapewnia szatnię każdej formacji na czas trwania turnieju, ich kategorii wiekowej. 

- zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy tanecznej.  

- nie zapewnia depozytu na czas trwania imprezy. Opiekunowie mogą otrzymać klucz 

do szatni po podpisaniu pisemnego oświadczenia. Zagubienie, zniszczenie lub 

nieoddanie klucza będzie wymagało poniesienia kosztów wymiany lub naprawy 

zamka. Koszt 100 zł 

- opiekunowie odpowiadają za stan otrzymanych w użytkowanie szatni. Za wszelkie 

zniszczenia lub uszkodzenia odpowiadają opiekunowie. Naprawa, wymiana odbędzie 

się na koszt opiekuna.   

- nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy.  

- zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

• Parking dla uczestników biegu – parking dla autobusów przy hali sportowej OSiR w 

Mosinie ul. Szkolna 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie (wjazd od ul. 

Sowinieckiej), parkingi dla samochodów osobowych: parking OSiR ul. Krasickiego 

16, przy ul. Rzecznej w Mosinie oraz ulice przyległe do hali widowiskowo-sportowej, 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego - czynne w dniu 7 maja 2022 r. od godziny 

8:00.  

• Przy wniesieniu protestu związanego z turniejem obowiązuje opłata manipulacyjna w 

wysokości 100 zł. Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata 

zostanie zwrócona.  

• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie art. 

6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) oraz  Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych   

• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników 

wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 

wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne 

potrzeby komercyjne na podstawie regulaminu imprezy niemasowej oraz zgody 

wyrażonej przez uczestnika biegu w biurze zawodów. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym 

świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora 

poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, 

na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora na 

podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika biegu w biurze zawodów. 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 17 

Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2022 w dniu 7.05.2022, Zgodnie z art. 13 ust. 1 



i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz  Ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, 

ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina. 

 

 

14. Dane kontaktowe 

 UKS Mosińska Jedynka 

 Ul. Szkolna 1 

 62-050 Mosina 

 61 1019566 
 

 

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 

maja 2018 r., informuję, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-

050 Mosina  

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych – e-mail:  lub iod@eduodo.pl 

 

 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana 

danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie m.in. 

wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze 

świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W 

szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji 

związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których 

podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o 

współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) 

w celu obsługi ewentualnych roszczeń; 

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 

interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz 

finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków 

naszego rozwoju; 

d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na podstawie 

zainteresowania ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy 

(art. 6 ust. 1. b RODO) 

e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego 

komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki. 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego 

mailto:aleksandra@eduodo.pl


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w 

pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, 

że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

e)  do przenoszenia danych,  

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z 

Inspektorem Danych Osobowych.  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  

8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia 

umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do 

załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak 

możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi. 

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) przyjmuję do 

wiadomości i wyrażam zgodę na: 

„Biorąc udział w 17 Turnieju Formacji Tanecznych Mosina 2022 w dniu 7 maja 2022, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, 

promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora”. 

Dane kontaktowe 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Ul. Szkolna 1 

62-050 Mosina 

Tel. 61 8 1 32 903 

Email: osir@mosina.pl 

 

mailto:osir@mosina.pl

