
 

 

Regulamin Wewnętrznego Turnieju Tańca JOY CUP - 2021 06.06.2021  

1. Postanowienia ogólne 

                                                                   
                                         na przeprowadzeniu 

rywalizacji artystycznej                  sportowego (dalej: Warsztaty). 

                                                                    
                                                                          

                          w dniu 06.06.2021 w godzinach 10:00-20:00 

1.4. Organizatorem Turnieju jest JOY DANCE M     Z       Z K Al. 
Wojska Polskiego 176/1, 71-335 Szczecin, , REGON: 321093527 , NIP: 

8522348692 (dalej: „           ”   

                                        nr 1 grafik Turnieju        
1.6. Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 20 PLN za                    

w jednej kategorii solo oraz 30 PLN za jeden        w kategorii duet (po 

15 PLN za        

2. Z                  w Turnieju 

     Z                                                 w dniu 27.06.202  

                                                                                 
                             .  

                                   osoba fizyczna, któ            

                                                                              
                                                                        

opiekuna prawnego. 

2.3. Osoba, któ                                                          
                                                    warunkami: 

a) Z                             „                          ” 

           nr 1 do Regulaminu); 
                                                            

                                                                      

                            -                                          
                                         ”. 

                                                                    

                 mó                w Turnieju po otrzymaniu 
potwierdzenia od Organizatora. 

2.5. Po otrzymaniu potwierdzenia, o któ                                      

                                                                    
                                                                        

                                                  , prosimy o podanie 

        danych wymaganych do faktury, wraz z NIP nabywcy. 
                                                                            



 

 

                        listy uczestników Turnieju w wybranym przez 

siebie momen                                                   

                                                                      
                             za Turniej zostanie zwró               

wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali          

2.7. Organizator ma prawo odmó            uczestnika w Turnieju            
w przypadku: 

2.7.1.                warunkó                                             

w niniejszym Regulaminie,                                                                    2.7.2. 
wyczer                                                          

                        

3. Zasady uczestnictwa w Warsztatach 
     K     z osó                                                      

                                       przez:  

1.        w wywiadzie, w szczegó                            objawó  
                                                                 

                                                , któ                

             izolacji lub kwarantannie oraz o braku                  
                                                                        

                                formularza            w dniu 

rozgrywania      ó   

                                                              symptomów 

chorob                                                                  

                                               bó         , silnym 
ogólnym            lub innymi charakterystycznymi dla infekcji 

wirusowych, przy czym rezygnacja wymaga uprzedniego po            

                                                                  : 
joydance@wp.pl;  

                                                                   

                                                                 u 
siebie lub innej o                    w Turnieju symptomów choroby 

wirusowej; 

                                                              
                                                                       

                   Turnieju, ró      po przerwie;  

5.                                                                   
                                                                      

                                               , w których odbywa 



 

 

    Turniej oraz okresowo podczas Turnieju; 

6.                                                                    

        -                                                          
                            ;                                                             7. 

ograniczanie kontaktu fi                         ó                 , 

etc.); 
                                                               

                                                               

                  (dopuszczalna temperatura to 37,4 stopni C) - osoby 
z                                                                  

                                                                  

                                                      w punkcie 1); 
                   ów ochrony jednorazowej typu:                      

                              ; 

10. przychodzenie do siedziby Studia zgodnie z wyznaczonym 
harmonogramem, bez osó                ; 

                                                            Warsztatów; 

                   do polec   osób z ramienia Studia 
3.3.Uczestnik spó       nie zostanie wpuszczony na Turniej, a wniesiona 

przez niego        nie zostanie zwrócona. 

                                                                        
              wypadki Uczestnika. 

3.5.O                                                              i inne 

mienie Uczestnika, któ               zagubione, zniszczone lub 
skradzione. 

                      : 

                                           Turnieju; 
                  w czasie Turnieju pod         alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych                                                                                      

                      jedzenia. 
                                                          i 

maksymalnego b              uczestnikó                        

                         uczestników                                     
                               Turnieju podczas Rejestracji w Biurze 

Turnieju na recepcji.                                                                     

                                                              
przedstawicieli STUDIA i innych uczestników Turnieju. 

                                                    z Turnieju 

Uczestnika, który: 
3.9.1. naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, 

                  ó    przebieg Turnieju; 



 

 

                         sprzecznie z poleceniami przedstawicieli 

Organizatora.  

4. Wizerunek i prawa do artystycznego wykonania                                    
4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

 1. rejestracji fotograficznej, audiowizualnej lub/i audialnej Turnieju            

z          Uczestników z prawem umieszczenia zarejestrowanego 
          w zbiorach archiwalnych STUDIA oraz wykorzystywania 

fragmentó                                                     

                                                                          
                                               , nadawania, 

reemitowania,  

 

 2. 2. wprowadzenie filmu/fo                                 -            
                                                     

                               JOY DANCE Szczecin.  

 

4.2. Organizator jest uprawniony do             wykorzystywania 

fragmentó              dokumentów filmowych na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w punkcie 
                                                                        

                                                                            

                     do ich prezentowania                         
                           Organizatora.  

                                                              

                                                                w 
ramach Warsztatów swojego wizerunku i jego rozpowszechnianie oraz 

praw do artystycznego wykonania w ramach powierzonej na warsztatach 

roli.  

5. Przetwarzanie danych osobowych 

                                                                    

         przetwarzania danych osobowych jest Organizator – JOY 
DANCE Ma                al. Wojska Polskiego 176/1, 71-335 Szczecin 

                                                              

                                                                   
pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: 

joydance@wp.pl lub pod adresem JOY DANCE M                 al. 

Wojska Polskiego 176/1, 71-335 Szczecin 
5.3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. 



 

 

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przygotowania, 

przeprowadzenia i realizacji Warsztató                           

                                                                 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osó                       z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego           takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”                  

        ó             przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w 

szczegó                                     wystawiania faktur VAT i 
rozliczan                                                           

                                                      podczas 

Turnieju. Wykorzystanie wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora jakim jest promoc        

                                                                          

        sprzeciw na utrwalanie i wykorzystanie jego wizerunku w tym celu. 
               podania danych osobowych. Podanie danych osobowych 

w przypadku przeprowadzenia Tu                                   

                                                                    ó  
           przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest 

obligatoryjne. 

                                                                   z 
prze                                                        

                                                               

                                                przepisó        
                                                                  , 

                                                                        

                   innych podmiotów (podwykonawców, operatorów 
pocztowych, dostawców oprogramowania). 

                                                              

przetwarzane                       do realizacji celó                
                                                              

                                                           przez czas: 

                       ó                     na                      
        ó             z przechowywaniem danych, np. dla celó  

                                                             

             podatkowego),                                                                          
b. reali                                      , w szczegó             

                                                                  (co 

do zasady 3 lata).                                                                                                                         
                                                                

                                 .  



 

 

                                                                  

                                                                

pod        zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych 
osobowych. 

5.8. Prawa osoby, któ                                             

                                                                      
              do danych osobowych, w tym prawo                    

                                                                       

                                            „               
           ”                    ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora 

danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
     Z                                                        wniosku 

w sposó                                  (Uzyskanie informacji o 

przetwarzaniu da                 Z                           
          oraz sytuacje, w któ                                         

                            M         skorzystania z niektó           

                               m.in. od podstaw prawnych, celu lub 
sposobu ich przetwarzania.                                                                                               

                                                                 

            przetwarzanie przez Organizatora danych osobow            
                                                                     

            –        Ochrony Danych Osobowych. 

5.11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotó        
                                     „   ”                  

                                                      Pani/Pana 

danych osobowych do podmiotó                               
                .  

                         

                                                      Warsztatów na 
stronie internetowej: www.joydance.pl w siedzibie Organizatora.                                

2. Wszelkie informacje na temat Warsztató                            

    z Organizatorem pod adresem e-mail: joydance@wp.pl.  

Z         nr 1 do Regulaminu 

            Ramowy Plan Turnieju -       plan wraz z godzinami startu 

Organizator         po            list startowych w dniu 03.06.2021 


