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ZAPROSZENIE 

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego „ZDROWIE” mamy zaszczyt 
zaprosić Państwa uczniów do udziału w 

 
XVI Michałowickich Spotkaniach 
Artystycznych Dzieci i Młodzieży. 

 
Udział w imprezie jest BEZPŁATNY. 



Impreza dofinansowana z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji dla 
organizacji pozarządowych. 

 

 
 

Impreza odbędzie się w dniu 28 listopada w Szkole Podstawowej w 
Michałowicach ul. Szkolna 15. 
Na program imprezy składać się będzie: 
- turniej grup tanecznych, 
- występy wokalistów. 
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną impreza zostanie przeprowadzona 
bez udziału publiczności w dwóch turach (blokach).  
Pierwsza tura w godz. 12:00 – 14:00 
Turniej grup tanecznych dla kat. I (6 – 8 lat)  i kat. II (9 -11 lat) 
Występy wokalistów kat. I (9 – 11lat) 
Druga tura w godz. 15:00 – 17:00 
Turniej grup tanecznych dla kat. III (12 – 15 lat) i kat. IV ( +16 lat) 
Występy wokalistów kat. II (12 – 15 lat) i kat. III (+16 lat)  

Repertuar: 
„Grupy taneczne” 
Zespół przedstawia prezentację artystyczną wybranego tematu przy użyciu 
dowolnych technik tanecznych, kostiumów i rekwizytów do wybranego utworu 
muzycznego. 
Kategorie taneczne: 

1. - taniec nowoczesny (4 kat. wiekowe), 
2. - inne formy taneczne (4 kat. wiekowe), 
3. – jazz taniec współczesny ( 3 kat. wiekowe II, III i IV). 
Kategorie wiekowe: 

 
kat. I - dzieci 6 - 8 lat, 
kat. II - dzieci 9 - 11 lat 
kat. III- dzieci 12 - 15 lat 
kat. IV- młodzież +16 lat 

 
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 
większości zespołu-min. 80%. Konieczne jest posiadanie 
legitymacji szkolnych w celu weryfikacji. 
Ocena i wyróżnienia: 

1. Jury oceniając zespół będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 
• dobór repertuaru tanecznego i muzycznego, 
• technika wykonania, 
• opracowanie choreograficzne, 
• dobór kostiumów i rekwizytów, 
• zgodność ruchu i muzyki, 
• ogólny wyraz artystyczny. 

Każdy zespół może zgłosić jedną prezentację w danej kategorii. 
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Przegląd wokalistów. 
Prowadzony on będzie w następujących kategoriach: 
wokaliści,( trzy kategorie wiekowe) 

I. kat. – dzieci 9 - 11 lat. 
II   kat -  dzieci 12 - 15 lat. 
III kat. – młodzież +16 lat. 

 
 

Organizator nie wprowadza żadnych ograniczeń co do charakteru i rodzaju 
prezentowanej muzyki czy stylu. 
Prezentujące się wokaliści będą oceniani przez muzyków. Chcemy 
wyłonić „młodych artystów” o najlepszym warsztacie muzycznym i dać 
szansę zaprezentowania się tym, którzy nigdy nie mieli okazji do 
prezentacji swoich umiejętności. Każdy wokalista bierze udział w jednej 
prezentacji. 

 
 

Każdy solista lub zespół wokalny może zgłosić jedną 
prezentację. Nie dopuszczamy prezentacji a-capella. 
Podkłady muzyczne / muzyka do prezentacji wokalnych oraz 
tanecznych muszą być przesłane  na dysk google:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wGlPwJPFnYtY_
r_NS_YMbprqXEJKj5A1 
w formacie MP3. 
Natomiast zespoły taneczne przesyłają na dysk gogle: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ND24r2pfzDaaA-
qd2eg4gPJJvdsSsFUx 
 
Należy posiadać zapasową kopię na nośniku pendriwe. 

 
 

Bardzo prosimy o nagłośnienie tej imprezy w Państwa Placówkach i zachęcenie 
dzieci i młodzieży do wzięcia w niej udziału. 

 
Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy: 
z ramienia Klubu Zdrowie Jarosław Gajek tel. 600894690. 

 
Zgłoszenie do pobrania ze strony klubu 
www.klubsportowyzdrowie.pl zakładka AKTUALNOŚCI 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wGlPwJPFnYtY_r_NS_YMbprqXEJKj5A1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wGlPwJPFnYtY_r_NS_YMbprqXEJKj5A1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ND24r2pfzDaaA-qd2eg4gPJJvdsSsFUx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ND24r2pfzDaaA-qd2eg4gPJJvdsSsFUx
http://www.klubsportowyzdrowie.pl/


 

Zgłoszenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników należy przesłać do 
14 listopada 2020 pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: zdrowie@o2.pl 
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w spotkaniach.  
Kierownik zespołu tanecznego składa jedną zgodę RODO, na podstawie wewnętrznych 
(klubowych) oświadczeń członków zespołu.   
Zgłoszenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną odrzucone. 
Natomiast oświadczenie zdrowotne COVID składają wszyscy uczestnicy imprezy 
(wszyscy przebywający na hali).  

 
 
 
UBEZPIECZENIE NNW. 
Obowiązek ubezpieczenia uczestników spoczywa na placówkach zgłaszających. 
Organizatorzy imprezy nie zapewniają ubezpieczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zdrowie@o2.pl


 

                                                                                        Miejscowość ………………………, dn. …………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
OSOBY PEŁNOLETNIEJ / RODZICA LUB OPIEKUNA OSOBY 

NIEPEŁNOLOETNIEJ* UCZESTNIKA / 

TRENERA/CHOREOGRAFA / SĘDZIEGO / CZŁONKA EKIPYT 

TECHNICZNEJ* 

XVI MICHAŁOWICKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE DZIECI I 
MŁODZIEŻY 

 
Michałowice 28 listopada 2020 

 
 
Oświadczam że: 
• Ja / mój syn/córka* 

………………………………………………………………….…………………………… 
jest(em) zdrowy i nie zamieszkiwał(em) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 
miał(a) kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem Turnieju, 

• osoby przyprowadzające uczestnika Turnieju są zdrowe i nie zamieszkiwał(a) z osobą 
przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w 
okresie 14 dni przez rozpoczęciem IMPREZY, 

• wyrażam zgodę na pomiar temperatury uczestnika Turnieju przez obsługę turnieju, 
• zobowiązuję się do rezygnacji z udziału w Imprezie z przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
duszności), 

• zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia Imprezy / odbioru na koszt własny 
dziecka z Imprezy* w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów 
choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności), 

• Jako opiekun niepełnoletniego uczestnika Imprezy będę dostępny przez cały czas jej 
trwania  pod numerem telefonu / Jako pełnoletni uczestnik Imprezy podaję aktualny 
numer telefonu pod którym będzie możliwy kontakt ze mną*: 

 
 

….............………………………………………………………….. 
 (czytelny podpis pełnoletniego uczestnika  lub opiekuna niepełnoletniego 

uczestnika) 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 



 

Zgoda RODO 
1. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu  oraz wizerunków utrwalonych 
podczas XVI Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży jest Klub Sportowy ZDROWIE,  
z siedzibą w Michałowicach przy ul. Św. Antoniego 2, 05-816 Michałowice tel. 600894690, 
email zdrowie@o2.pl.  
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w KS ZDROWIE pełni Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej 
kszdrowie@gmail.com. Pod tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o 
których mowa niżej a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące 
przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, pod adresem KS ZDROWIE. 
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie KS ZDROWIE, 
w celu i w zakresie określonym przez KS ZDROWIE. Inne kategorie odbiorców danych mogą 
być wskazane poniżej, oddzielnie dla poszczególnych czynności przetwarzania. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień: prawo żądania dostępu do danych, 
ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Korzystanie z tych uprawnień 
odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych (RODO). W przypadku osoby niepełnoletniej prawa te mogą być wykonywane przez 
rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby.  
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

I. Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do XVI 
Michałowickich 
Spotkań Artystycznych Dzieci i Młodzieży 

Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia 
laureatów oraz opublikowania listy uczestników i laureatów na stronie internetowej KS 
ZDROWIE i Urzędu Gminy Michałowice w profilach KS ZDROWIE w mediach 
społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji oraz w innych mediach. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu, a w przypadku niepełnoletnich 
uczestników - zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale 
niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
Zgodę można wycofać w każdym czasie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w konkursie. 
Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej KS ZDROWIE 
lub Inspektora Ochrony Danych. 
Dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub w 
terminie 1 roku od rozstrzygnięcia XVI MSADiM. Dane o laureatach mogą być przetwarzane 
dłużej w celu archiwalnym w interesie publicznym, jakim jest potrzeba utrwalenia historii 
działalności Klubu Sportowego ZDROWIE i Gminy Michałowice,  
II. Przetwarzanie wizerunków uczestników spotkań w celu dokumentowania jego 
przebiegu oraz informowania o działalności Klubu Sportowego ZDROWIE  i 
promowania go. 
W trakcie spotkań mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo w celu 
dokumentowania przebiegu spotkań oraz informowania o działalności KS ZDROWIE i 
promowania go, w tym fotografie i nagrania zawierające dane osobowe w formie wizerunku 

http://www.puodo.gov.pl/


 

uczestników spotkań.  
Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest uzasadniony prawnie interes KS ZDROWIE, 
którym jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz dążenie do zaspakajania 
potrzeb mieszkańców gminy i innych osób zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej 
działalności jak i zachęcania do udziału w niej.  
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane bez czynnego udziału 
osoby, którą ten wizerunek przedstawia.  
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych – wymaga uzyskania zezwolenia, odbywa się w oparciu o wyrażoną 
odrębnie zgodę osoby, której wizerunek jest uwidoczniony na fotografii lub nagraniu, a w 
przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzica lub opiekuna prawnego. Zwracamy uwagę na 
fakt, że nie każde rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo zawierających wizerunek 
osoby wymaga takiej zgody.  
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym czasie 
ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania 
zgody. W przypadku fotografii i nagrań wideo z występów zespołowych brak zgody 
dotyczącej choćby jednego członka zespołu może oznaczać brak możliwości 
rozpowszechniania fotografii i nagrań wideo tego zespołu. 
Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość na adres 
poczty elektronicznej KS ZDROWIE lub Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę 
prezentacji, imię i nazwisko uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika również 
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,  a także wskazując fotografie lub nagrania 
wideo i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody. Zwracamy 
uwagę na fakt, że nie wszystkie fotografie i nagrania wideo wymagają do ich 
rozpowszechniania zgody osoby lub osób, których wizerunek jest na nich uwidoczniony. 
Klub Sportowy ZDROWIE dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub nagrania nie 
przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób w sposób niekorzystny, naruszający jej 
dobre imię czy dobre obyczaje. Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub 
rozpowszechniano ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka prosimy o kontakt z osobą 
koordynującą spotkania.  Zgłaszane życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania 
wizerunku danej osoby będą honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub 
nagrań do celów dokumentalnych. 
Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnienie danych w formie wizerunku w serwisie www 
lub w mediach społecznościowych oznacza możliwość dostępu do nich na całym świecie, w 
tym w krajach które nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie takim, jak w 
Unii Europejskiej. 
Dane w formie wizerunku mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je na 
zlecenie KS ZDROWIE m.in. fotografom, usługodawcom świadczącym usługi hostingu 
serwisu www, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne itp. w celach i w zakresie 
określonym przez Klub Sportowy ZDROWIE.  
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną usunięte po 5 latach od dnia 
utrwalenia, za wyjątkiem tych, które zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie 
publicznym. 
 
…............................................................................................................................ 

 
data i czytelny podpis (uczestnika lub opiekuna prawnego dla osób poniżej 16 roku życia) 
 
 



 

XVI Michałowickie Spotkania Artystyczne Dzieci i 
Młodzieży 

Michałowice sobota 28 listopada 2020 r. 
 
 

 Procedura wejścia na halę sportową w związku z epidemią COVID  
 
1. Na halę, gdzie odbywać się będą Michałowickie Spotkania Artystyczne zostaną 

wpuszczone jedynie osoby zgłoszone wcześniej jako uczestnicy, trenerzy, sędziowie, 
opiekunowie grup lub obsługa techniczna imprezy. 

2. Na każdą ósemkę zgłoszonych uczestników „klub” (podmiot zgłaszający) może 
zgłosić maksymalnie jednego trenera/ choreografa i jednego opiekuna Mniejszym 
niż 8 osoby ekipom towarzyszy jeden trener/choreograf 

3. Weryfikacja ww. zgłoszeń nastąpi przy wejściu na halę. 
4. Wszystkie osoby wchodzące na halę muszą zostawić oświadczenie o braku kontaktu z 

COVID przez ostatnie 14 dni oraz podać aktualny numer telefonu kontaktowego 
(oświadczenie dostępne na www.klubsportowyzdrowie.pl ) 

5. Oświadczenie będzie dostępne do podpisania przy wejściu na halę. 
6. Osoby niepełnoletnie musza posiadać oświadczenie podpisane przez ich opiekunów 

prawnych. 
7. Osoby wchodzące na halę mogą mieć zmierzoną temperaturę przez obsługę imprezy. 
8. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi sugerującymi chorobę dróg oddechowych 

mogą nie zostać wpuszczone na halę. 
9. Przed wejściem na halę obowiązuje dezynfekcja rąk. 
10. W przypadku niemożności zachowania dystansu społecznego obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa. 
11. Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje uczestników w czasie występu i czynności z 

nim związanych np. rozgrzewki itp. oraz sędziów w czasie sędziowania i trenerów w 
czasie czynności trenerskich. 

 
 
 
 

 

http://www.klubsportowyzdrowie.pl/
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