
 

Regulamin 

określający zasady uczestnictwa w   

Konkursie.„Młodym Tancerzu Roku 2019” 

 

Konkurs Młody Tancerz Roku (zwany dalej: „Konkursem”)  jest konkursem 

skierowany do szczególnie uzdolnionych, młodych tancerzy, 

reprezentujących różne style taneczne. 

 

Organizatorami Młodego Tancerza Roku są: Telewizja Polska SA - TVP 

Kultura, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut 

Muzyki i Tańca (zwani dalej łącznie: “Organizatorzy”). 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu Młodego Tancerza 

Roku oraz sposób wyłonienia zwycięzcy.   

 

Celem Konkursu jest popularyzacja tańca jako formy wyrazu artystycznego. 

  

I. Warunki uczestnictwa  

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być 

osoba, która spełnia wszystkie z wymienionych niżej warunków: 

a) została urodzona między 1 stycznia 1998  roku a 31 grudnia 2003 

roku, 

b) jest obywatelem Polski lub mieszka w Polsce na stałe przynajmniej od 

dwóch lat,  

c) została zgłoszona do Konkursu przez szkoły baletową lub 

artystyczną, przy czym kandydatury przekazywane są do 

Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji kulturalnej, 

gdzie po selekcji wybieranych jest 16 Uczestników Konkursu, którzy 

biorą udział w Półfinale, z zastrzeżeniem pkt III 4.   jest 

niezaangażowana na stałe w działalność zawodową jako tancerze 

wykonawcy, czyli: nie jest zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w żadnym działającym na terenie kraju lub za granicą zespole 

baletowym, rewiowym, muzycznym lub tańca współczesnego w 

charakterze tancerza wykonawcy; nie była zatrudnienia na 

podstawie umowy o dzieło w ciągu ostatniego roku (począwszy od 



01.01.2018) do realizacji projektów artystycznych jako tancerz 

wykonawca, 

d) Jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub 

stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci lub laureatem 

konkursów międzynarodowych albo ogólnopolskich, lub też ma inne 

znaczące osiągnięcia artystyczne. 

 

2. Uczestnicy powinni mieć podstawowe umiejętności w zakresie 

techniki klasycznej oraz zaawansowane umiejętności w gatunku 

tańca, który będą prezentować.  

 

 

 

II. Etapy Konkursu:  

 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1. Do pierwszego etapu, tj. Półfinału zostanie zakwalifikowanych 16 

Uczestników wskazanych przez Organizatorów  do dnia 25.04.2017, 

uczestnicy Półfinału Konkursu informowani są o swoim udziale w 

Półfinale przez przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji kulturalnej MKiDN, przy czym Półfinał 

odbędzie się Warszawie w dniach 19 i 20 maja 2019 roku,   

2. Do drugiego etapu tj. Finału zostanie wybranych łącznie  7 

Uczestników Półfinału: 

a) 6 Uczestników przez Jury,  

b) 1 Uczestnik wybrany w głosowniu przez internautów 

wyłoniony spośród Uczestników Półfinału niezakalifikowanych 

przez Jurorów. 

3.  Finał odbędzie się w Warszawie  25 czerwca 2019 

 

 



III. Przebieg i warunki konkursu  

 

1. Do Półfinału Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 16 

uczestników, wybranych przez Organizatorów na podstawie 

dotychczasowych osiągnięć artystycznych m.in. w drodze konsultacji 

ze szkołami baletowymi i innymi uczelniami artystycznymi.  

2.  Kandydaci zakwalifikowani przez Organizatorów do Finału 

przygotowują 2 solowe układy choreograficzne: 

a) 1 x do dowolnie wybranej muzyki o czasie trwania 1,5 minuty. 

Dopuszczalne są różne style taneczne.  

b) 1x do muzyki oraz choreografii do klasycznej konkursowej 

choreografii baletowej  o czasie trwania do  1,5 minuty. 

3. W Finale Konkursu, zakwalifikowani uczestnicy zaprezentują się 

także w choreografii grupowej przygotowanej pod opieką polskiego 

choreografa. Próby choreografii grupowej odbędą się w czerwcu. O 

dokładnych datach i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni z 

odpowiednim wyprzedzeniem przez Organizatorów.  

4. W finale Konkursu, poza uczestnikami wyłonionymi w półfinałach na 

zasadach określonych w pkt II 1. udział weźmie jeden Uczestnik, 

zakwalifikowany w głosowaniu, w którym wezmą udział internauci. 

W specjalnym serwisie internetowym internauci będą mogli glosować 

na jednego uczestnika spośród finalistów, nie wybranych przez 

Jurorów. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej głosów zostanie 

zakwalifikowany jako dodatkowy (7) uczestnik finału.  

5. Finał odbędzie się przy udziale publiczności. Uczestników będzie 

oceniać jury powołane przez Organizatorów. Decyzje jury są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

6. Finał  Młodego Tancerza Roku będzie transmitowany w na antenie 

TVP  oraz w Internecie.  

 

 

IV.  Koszty uczestnictwa w Krajowych Eliminacjach  

 

Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przyjazdu w 

towarzystwie opiekuna.  

Organizator pokrywa koszt przejazdu oraz noclegu uczestnika wraz z 

opiekunem.  



 

V. Filmowanie  

 

Telewizja Polska SA – TVP Kultura będzie rejestrować występy 

uczestników. Uczestnicy będą proszeni o udział w działaniach 

promocyjnych konkursu. Materiały filmowe z udziałem uczestników będą 

także umieszczone w Internecie.  

 

VI. Dokumenty:  

 

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Młodym Tancerzu Roku 

zobowiązani są dostarczyć:  

a) prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową załączoną 

do regulaminu (zał.1); 

b) podpisane oświadczenie dot. praw pokrewnych i osobistych 

załączone do regulaminu (załącznik nr 2); 

c) CV kandydata; 

d)  trzy zdjęcia o charakterze promocyjnym, w formacie nie mniejszym 

niż 10x15 cm; 

e)  odpis metryki urodzenia.  

 



PRAWA POKREWNE  

  

Za udział w Konkursie, występ i użycie wizerunku uczestnicy konkursu nie 

otrzymują honorariów. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania audiowizualnej 

rejestracji i transmisji konkursu, a także do ponownych emisji materiałów 

audiowizualnych zarejestrowanych podczas konkursu bez oddzielnego 

wynagrodzenia.  

 

Szczegółowe kwestie dotyczące praw autorskich i pokrewnych oraz 

wykorzystywania wizerunku określają oświadczenia. Oświadczenia 

znajdują się w zał. 1 i zał. 2.  

 

DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 

Warszawa (zwane dalej: MKiDN).  

Dane osobowe Uczestników zgromadzone w celu przeprowadzenia 

eliminacji przetwarzane są zgodnie z wymogami 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

(dalej: Rozporządzenie), a także obowiązujących przepisów krajowych oraz 

traktowane są jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, 

przechowywana na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem 

zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. 

Dane osobowe podane przez Uczestników na Karcie Zgłoszeniowej 

przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. w celu 

realizacji umowy zawieranej w momencie akceptacji Regulaminu. 

Dane osobowe podane w oświadczeniu będą przechowywane w okresie 

niezbędnym do przeprowadzenia i rejestracji konkursu oraz w terminach 

wyznaczonych okresami przechowywania dokumentacji w przepisach 



archiwizacyjnych, ponadto dane osobowe zwycięzcy konkursu będą 

przechowywane w okresie koniecznym na wydanie nagród oraz w okresie 

wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości. 

Uczestnikom przysługuje prawo do:  do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Powyższe uprawnienia można zrealizować po uprzednim kontakcie pod 

adresem proszę podać e-mail osób obsługujących w MKiDN realizację 

konkursu, a także pocztą tradycyjną pod adresem Departament Szkolnictwa 

Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. 

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora można 

kontaktować się mailowo, pod adresem abi@mkidn.pl; 

mweglewski@mkidn.pl; a także pocztą tradycyjną pod adresem Inspektor 

ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa. 

Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale 

stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. 

MKiDN, informuje, iż dane osobowe Wykonawców upublicznione podczas 

Konkursu Młody Tancerz Roku 2019, utrwalone i upublicznione w ramach 

audycji przetwarzane są w ramach działalności artystycznej, co 

uniemożliwia skorzystanie z prawa do usunięcia tych danych w dziedzinie 

audiowizualnej w przyszłości. 

Dane osobowe uczestników nie będą poddawane profilowaniu.  

MKiDN nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

Dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz będą przekazane Telewizji Polskiej S.A. z 

mailto:abi@mkidn.pl


siedzibą przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, w celu emisji 

Konkursu oraz Instytutowi Muzyki i Tańca należy wpisać adres w celu 

należy określić cel. 

 

 

 


