
 

REGULAMIN 

V PRZEGLĄDU GRUP TANECZNYCH  

Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 KULTYWUJĄCYCH KULTURĘ REGIONU 

„NA KUJAWSKĄ NUTĘ”  

10 CZERWCA 2022 

 

 

§ 1 Cel przedsięwzięcia: 

 Rozwijanie poczucia przynależności dziecka/ucznia do regionu i jego kultury.   

 Prezentowanie osiągnięć dzieci/uczniów uzdolnionych wokalnie i tanecznie. 

 Wymiana doświadczeń i integracja środowiska nauczycielskiego. 

 

1.2. Organizator  

Przegląd organizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek. 

§ 2 Regulamin przeglądu 

1. Rekrutacji uczestników dokonuje się na podstawie Kart zgłoszeniowych do udziału 

(Załącznik nr 1 do regulaminu), dostępnych na stronie internetowej 

www.cen.org.pl w zakładce „Konkursy”/Przegląd „Na kujawską nutę”, 

wydrukowanych, wypełnionych i przesłanych pocztą tradycyjną na adres: 

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,  

ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek z dopiskiem V Przegląd „Na kujawską 

nutę”. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 1 marca 2022 r. Uczestnicy po nadesłaniu zgłoszeń 

zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie o zakwalifikowaniu                        

do udziału w przeglądzie.  

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą przyjmowane.  Decyduje data stempla 

pocztowego. 

2. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody                             

na podanie ich nazwisk w materiałach informacyjnych związanych z niniejszym 

Konkursem. 



 

3. Nadesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

4. Przegląd kierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego z powiatów: lipnowskiego, rypińskiego, radziejowskiego, 

aleksandrowskiego, włocławskiego i Miasta Włocławek, podejmujących aktywność 

wokalno-taneczną, czerpiąc z folkloru Kujaw. 

5. Prezentacje dziecięce przewidziane są w następujących grupach wiekowych: 

 Grupa I - przedszkole 5- i 6-latki, 

 Grupa II -  klasy I - III szkoły podstawowej. 

Każda z grup nie może liczyć więcej niż 25 osób. 

6. Warunkiem udziału jest: 

1) Przygotowanie maksymalnie 10 - minutowej prezentacji tańca w choreografii 

wzorowanej na kujawskich tańcach regionalnych.  

2) Dobór oprawy muzycznej dowolny.   

3) Rejestracja występu: płyta CD / DVD, pendrive. 

4) Wymagania  techniczne nagrania: 

a) plik video w formacie .mp4, .mov lub .avi; 

b) minimalna rozdzielczość video - 480p (720x480), optymalna rozdzielczość 

720p (1280x720), maksymalna rozdzielczość 1080p (1920x1080). 

5) Przekazanie nagrania do dnia 20 maja 2022 r. na adres: Kujawsko – Pomorskie 

Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 

Włocławek.  

7. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może 

naruszać praw autorskich osób trzecich. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora na czas 

nieograniczony z  pracy konkursowej, w tym prawo: utrwalania, zwielokrotniania, 

obrotu i rozpowszechniania pracy konkursowej m.in. poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, wprowadzenie do pamięci 

komputera, reemitowanie a także prawa zależne, w tym prawo: do opracowania poprzez 

jej adaptację lub przerobienie, połączenia jej z innym utworem. 

9. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody  

na podanie ich nazwisk w materiałach informacyjnych związanych z niniejszym 

Konkursem. 

10. Organizator Konkursu ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 



 

11. Koszt przygotowania i dostarczenia materiałów do konkursu oraz ewentualne koszty 

dojazdu do siedziby KPCEN we Włocławku pokrywają uczestnicy. 

12. Kryteria oceny  

1) Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora. Ocenie Jury 

podlegają: wartość artystyczna prezentacji, dobór strojów, dobór repertuaru.  

2) Wyniki prac Komisji Konkursowej umieszczone zostaną na stronie cen.org.pl  

w zakładce Konkursy/”Na kujawską nutę”. 

13. Organizator przewiduje nagrody, wyróżnienia i dyplomy.  

Podziału nagród dokona Jury w kategoriach: 

 przedszkole: nagroda rzeczowa za I, II, III miejsce; 

 klasy I - III szkoły podstawowej: nagroda rzeczowa za I, II, III miejsce.  

Uroczyste wręczenie nagród i pokaz tańców w wykonaniu laureatów odbędzie się  

10 czerwca 2022r., o godzinie 10:00 w Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28,  

87-800 Włocławek. 

  § 3. Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i podejmowania decyzji  

w kwestiach spornych. 

2.  Regulamin przeglądu  zostanie opublikowany na stronie: www.cen.org.pl 

 

BIURO ORGANIZACYJNE  

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku  

ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek  

tel.: 54 231 33 42, 54 231 43 95, 54 231 43 98 

kom.: 531 431 086, fax: 54 412 10 98 

e-mail: kpcen@cen.info.pl 

Osoba do kontaktu 

Jolanta Kolibowska, nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum 

Edukacji Nauczycieli we Włocławku 

tel. (54) 231 33 42 w. 21 

e-mail: j.kolibowska@cen.info.pl 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 

 

 

Karta zgłoszeniowa przedszkola/szkoły   

do V Przeglądu grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych  

kultywujących kulturę regionu „Na kujawską nutę” 

 

 

 

 

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

      ( Pieczątka przedszkola/szkoły )                                                    ( Miejscowość, data ) 

 

 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem  V Przeglądu grup tanecznych z przedszkoli i szkół 

podstawowych  „Na kujawską nutę” zgłaszam  do udziału 

 

………………………………………………………………………………………………… 

              (Nazwa i adres przedszkola/szkoły) 

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

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/i  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prezentacji 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Liczba wychowanków: ………………………………… 

Dane kontaktowe 

nr telefonu: …………………………………………………………………………………..  

 

e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

Jako autor posiadam pisemne oświadczenia zawierające zgodę osób występujących w pracy 

konkursowej, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawicieli ustawowych  

lub opiekunów,  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku tych osób i ich wypowiedzi  

na różnych polach eksploatacji. 

 

 

 



 

AKCEPTACJA REGULAMINU 

 

Akceptuję treść Regulaminu V Przeglądu „Na kujawską nutę” 

 

 

……………………………………………… 

(Miejscowość i data) 

……………………………………………… 

(Imię i nazwisko nauczyciela) 
 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku, zwany dalej „Administratorem”.  

Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, 

ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail: kpcen@cen.info.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail:  iod@cen.info.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu  „NA KUJAWSKĄ NUTĘ"  

w ramach „V PRZEGLĄDU GRUP TANECZNYCH Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH KULTYWUJĄCYCH KULTURĘ REGIONU” 

Pozostałe cele to m.in: archiwizacja danych, prowadzenie sprawozdawczości i statystyk, 

prowadzenie portalu informacyjnego. 

4. Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest:  

a. art. 6 ust. 1. lit. a  RODO na podstawie udzielonej zgody, 

b. art. 6 ust. 1. lit. e RODO wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie  

„NA KUJAWSKĄ NUTĘ". Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

wzięcia udziału w konkursie. 

7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 


