
Centrum Teatru i Tańca w Warszawie ogłasza konkurs „WORLD WEB DANCE”. Do udziału w
konkursie można zgłaszać filmy internetowe z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego,
wyprodukowany we współpracy z zagranicznym partnerem. Konkurs jest skierowany do tancerzy i
choreografów związanych z Warszawą. Zgłoszone prace będą publikowane na kanale Facebook,
Centrum Teatru i Tańca w Warszawie.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody. Prace oceniane będą przez dwuosobowe jury oraz
przedstawiciela Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Istotnym kryterium oceny jury będzie
współpraca choreografa z zagranicznym partnerem. Każdy juror przyzna jedną własną nagrodę w
wysokosci 1000 PLN. Przedstawiciel Centrum Teatru i Tańca w Warszawie przyzna własną
nagrodę w wysokosci 1000 PLN. 

Czekamy na etiudy filmowe które będą obejmować współprace z przynajmniej jednym partnerem z
zagranicy (może to być muzyka, reżyseria, dramaturgia, taniec lub inne). W zgłoszeniu należy
podać listę współrealizatorów. Konkurs dedykowany jest pracom premierowym.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać informacje na temat związku kandydata z warszawską
sceną tańca. Mogą być to dowolne działania zrealizowane w stolicy (premiery, udział w
warsztatach, rezydencje, prezentacje). Nie wymagane jest zameldowanie lub adres zamieszkania
w Warszawie. 

REGULAMIN  KONKURSU WORLD WEB DANCE

§1

Warunki ogolne 

Organizatorem KONKURSU „WORLD WEB DANCE” jest Centrum Teatru i Tańca w Warszawie
reprezentowane przez Fundację Scena Współczesna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000037243, NIP 5222623483. 



Podstawowy harmonogram KONKURSU WORLD WEB DANCE:

ogłoszenie KONKURSU: 09.10.2020; 

termin składania zgłoszeń: do 01.11.2020; 

publikacja wybranych zgłoszeń w internecie: 16.10.2020-15.11.2020. 

ogłoszenie wyników: 30.11.2020. 

Wybrane aplikacje i informacje o uczestnikach KONKURSU publikowane będą na stronie
https://www.facebook.com/centrumteatruitanca/.

§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie

Do KONKURSU WORLD WEB DANCE zgłoszenia mogą nadsyłać: 

choreografowie o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze którzy
ukończyli 18 lat; 

Do KONKURSU WORLD WEB DANCE zgłaszać można wyłącznie etiudy choreograficzne: 

– solowe lub dwuosobowe, autonomiczne i premierowe, których rejestracja odbyła się między
09.10.2020 a 01.11.2020;

– etiudy powinny być stworzone przez choreografa we współpracy z minimum jednym
partnerem zagranicznym, na przykład kompozytorem lub reżyserem wideo

– nie krótsze niż 4 minut i nie dłuższe niż 6 minut; 

– pozwalające na publiczną prezentację w internecie.

W konkursie nie mogą brać udział prace, które są fragmentem innych przedstawień lub były
prezentowane podczas jakichkolwiek innych konkursów. Do konkursu można zgłaszać prace
premierowe.  

Do KONKURSU WORLD WEB DANCE zgłaszać można etiudy choreograficzne opracowane w
szeroko rozumianym stylu i technice tańca współczesnego, stworzone do dowolnej muzyki. W
KONKURSIE mogą być prezentowane wyłącznie solowe lub dwuosobowe etiudy choreograficzne.

§ 3 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie winno być przygotowane w języku polskim. Nabór następuje od dnia 09 października
2020 r. do dnia 01 listopada 2020 r. do godziny godz. 20.00 – wyłącznie drogą elektroniczną
poprzez przesłanie aplikacji konkursowej na adres: biuro.ctit@gmail.com.

Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane załączniki:

– dane osobowe Kandydata: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr
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telefonu;

– krótki opis zgłoszonej pracy (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami);

– krótki biogram artystyczny (nie więcej niż 500 znaków ze spacjami);

– listę realizatorów (wymagana współpraca osoby aplikującej z minimum jednym partnerem
zagranicznym) 

– zdjęcie portretowe i drugie dowolne zdjęcie osoby aplikującej  

– aktywny link i hasło do nagrania umieszczonego na portalu VIMEO

– dodatkowo osoba aplikująca powinna przesłać nagranie konkursowe za pomocą platformy
wetransfer, na adres biuro.ctit@gmail.com

– skan podpisanego regulaminu 

Do KONKURSU WORLD WEB DANCE choreograf może zgłosić maksymalnie jedną etiudą
choreograficzną.

Zapytania dotyczące warunków udziału w KONKURSU WORLD WEB DANCE należy kierować na
adres: biuro.ctit@gmail.com

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia: zawierające uchybienia (braki) formalne, gdzie za braki
formalne uważane jest: brak wymaganych załączników, brak linku on-line; złożone po upływie
wymaganego terminu; prac, które nie spełniają warunków uczestnictwa w konkursie:
choreografów, którzy zgłoszą więcej niż 1 etiudę choreograficzną.

Uczestnicy konkursu zobowiązują się do opłat związanych z prawami autorskimi do utworów
słownych, muzycznych, słowno- muzycznych i choreograficznych wykorzystanych w spektaklu.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za niewywiązanie się uczestnika za naruszenie
praw autorskich. 

§ 4 

Sposob oceniania 

Prezentacje zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez dwuosobowe jury oraz przedstawiciela
Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Ocena będzie dokonywana w zakresie szeroko rozumianej
techniki tańca współczesnego, a preferowane będą przede wszystkim prace, które koncentrować
się będą na współpracy międzynarodowej. Przyznane zostaną nagrody finansowe (pula nagród
wynosi 3000 PLN). Każdy juror, bez konsultacji z pozostałymi członkami jury, przyzna jedną
własną nagrodę (w wysokosci 1000 PLN brutto) dla jednej wybranej Prezentacji, okreslając w
uzasadnianiu konkretne wartosci Prezentacji decydujące o jej wyróżnieniu. Organizator przyzna
nagrodę Centrum Teatru i Tańca w Warszawie w wysokosci 1000 PLN brutto. Wymienione wyżej
wysokosci nagród zostały okreslone w kwocie brutto i zostaną wypłacone po potrąceniu należnego
podatku. 

§ 5 

Przebieg  KONKURSU WORLD WEB DANCE

Organizator zapewnia sobie wszelkie prawa do transmitowania, udostępniania wszystkich
materiałów pozyskanych w trakcie trwania naboru i przebiegu KONKURSU WORLD WEB DANCE.
Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania wszystkimi materiałami zgromadzonymi
podczas KONKURSU WORLD WEB DANCE w materiałach wydawniczych, promocyjnych i na
stronach internetowych Organizatora. 
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Uczestnicy KONKURSU WORLD WEB DANCE nie otrzymają honorarium lub tantiem za
udostępnienie nagrań i materiałów konkursowych przesłanych w aplikacji. 

§ 6 

Korzysci płynace z uczestnictwa w konkursie

W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody jurorskie, każda w wysokosci 1000 PLN oraz
nagroda przyznawana przez organizatora w wysokosci 1000 PLN. 

Wysokosć nagród jest kwotą brutto, a wszelkie podatki z nią związane zostaną od niej odjęte
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wypłata nagrody nastąpi po ogłoszeniu werdyktu
jury oraz po podpisaniu umowy przygotowanej przez Organizatora. Wypłata nastąpi w możliwie
najszybszym terminie. 

§ 7 

Postanowienia koncowe 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestników warunków
KONKURSU WORLD WEB DANCE i niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych. We wszystkich sprawach
nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Organizator nie ponosi
odpowiedzialnosci za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do Internetu. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania KONKURSU
KONKURSU WORLD WEB DANCE i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania
zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin KONKURSU. 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia KONKURSU WORLD WEB DANCE bez
podania przyczyny. 

Regulamin wchodzi w życie 09.10.2020 roku. 

§ 8 

Obowiazek informacyjny,przetwarzanie danych osobowych 

1. Administrator danych: 

Administratorem danych jest Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 
Warszawa. Inspektor Ochrony Danych:– kontakt: biuro.ctit@gmail.com 

3. Twoje prawa: 

Za każdym razem, gdy wasze dane będą niekompletne, nieprawidłowe, chcecie ograniczyć ich 
przetwarzanie, wniesć sprzeciw wobec przetwarzania, wykonać prawo do przeniesienia danych 
innemu administratorowi lub je po prostu usunąć prosimy o kierowanie wniosku na podany adres 
e-mail. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych 

4. Cel przetwarzania: 

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy gdy sam nam je podasz w postaci: imienia, nazwiska, 
adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy i numeru konta bankowego w 
celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu i zapewnienia udziału w Konkursie. Podanie 
danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwa 
realizacja usług. 

mailto:biuro.ctit@gmail.com


5. Informacja o profilowaniu i przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych : 

Oferty nie są profilowane. 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

6. Podstawa prawna przetwarzania: 

Wykonanie umowy, tj. usługi realizacji Konkursu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną 
jest Klient. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez okres 3 miesięcy.

8. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

Odbiorcami danych osobowych będą: 

• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, osoby 
upoważnione przez Administratora danych, 

• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynnosci, z którymi wiąże się 
koniecznosć przetwarzania danych.

Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 przepływu takich danych 
(RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

.................................................................... 

(miejscowosć, data i podpis)           


