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REGULAMIN ZGŁASZANIA WYDARZEŃ TANECZNYCH 
W RAMACH AKCJI tańczMY 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 2022 

 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, zwany dalej Instytutem ogłasza nabór wydarzeń tanecznych 
w ramach akcji tańczMY, która ma charakter ogólnopolski i związana jest z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Tańca, zwanej dalej akcją tańczMY lub tańczMY. Ogłoszenie skierowane jest 
do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup artystycznych i osób fizycznych. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nabór zgłoszeń ma charakter otwarty, tj. może przystąpić do niego każda instytucja kultury, 
organizacja pozarządowa, nieformalna grupa artystyczna czy osoba fizyczna, zwana dalej 
Organizatorem, która organizuje działania związane z tańcem odbywające się między 
22 kwietnia – 8 maja 2022 roku, z zastrzeżeniem § 5. 

2. Akcja tańczMY nie przewiduje jakiejkolwiek refundacji kosztów poniesionych przez Organizatora 
wydarzenia. 

3. Instytut dostarczy drogą mailową elektroniczną wersję logotypu akcji tańczMY oraz materiały 
promocyjne. 

4. Instytut zapewnia wsparcie promocyjne (kanały mediów społecznościowych Instytutu) oraz 
medialne (portal taniecPOLSKA.pl i nimit.pl). Zostanie utworzone wydarzenie na Facebooku 
z codziennymi publikacjami i oznaczaniem Organizatorów. 

5. Organizator zobowiązuje się do oznaczania Wydarzenia logo tańczMY oraz informacją „[nazwa 
wydarzenia] odbywa się w ramach akcji tańczMY, której organizatorem jest Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca”. 

6. Organizator zobowiązuje się do oznaczania wydarzeń w kanałach mediów społecznościowych  
z odpowiednimi znacznikami: 

a) dla Facebook: #tanczMY #tańczMY oraz @NIMITpolska, 

b) dla Instagram: #tanczMY #tańczMY oraz @narodowy_instytut_muzyki_i_tanca. 

7. Instytut zobowiązuje się do oznaczania wydarzeń w kanałach mediów społecznościowych  
z odpowiednimi znacznikami: 

a) dla Facebook: #tanczMY #tańczMY oraz tagowaniem podanym przez Organizatora  
w formularzu zgłoszeniowym, 
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b) dla Instagram: #tanczMY #tańczMY oraz tagowaniem podanym przez Organizatora  
w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Organizator zobowiązuje się do przekazania Instytutowi zdjęć na adres mailowy: tanczmy@nimit.pl 
z Wydarzenia do celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych. Organizator zobowiązuje się do pozyskania 
zgód uczestników Wydarzenia na utrwalenie i rozpowszechnianie ich wizerunku w celach promocyjnych 
Wydarzenia (łącznie na rzecz Organizatora oraz na rzecz Instytutu). 

9. Zgłoszenie Wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

WYDARZENIA KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO DZIAŁAŃ 

§2 

Do akcji tańczMY Organizator może zgłosić każde wydarzenie o charakterze tanecznym, zwane dalej 
Wydarzeniem z ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) wydarzeń artystycznych (spektakle, performance, akcje w plenerze), 

b) wydarzeń edukacyjnych (warsztaty, projekcje/wystawy, spotkania, wykłady, seminaria, konferencje, konkursy 
taneczne), 

c) wydarzeń społecznych (flash-moby, jamy, eventy o charakterze społecznym), 

d) wydarzeń w formule on-line. 

ZAŁOŻENIA IDEOWE 

§3 

1. Ideą akcji tańczMY organizowanej przez Instytut po raz czwarty jest zrzeszenie środowiska tanecznego wokół 
ważnej idei obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca. 

2. Hasło tańczMY sugeruje wspólnotowy charakter, który ma przyświecać jednoczeniu środowiska pod znakiem 
akcji tańczMY. 

ZGŁOSZENIA DO AKCJI tańczMY 

§4 

1. Warunkiem zgłoszenia Wydarzenia do akcji jest przesłanie uzupełnionego Formularza zamieszczonego na 
Google Formsie do 10 kwietnia 2022 roku. 

2. Informacja o przyjęciu Wydarzenia zostanie przekazana mailowo do dn. 12 kwietnia 2022 roku. 

§ 5 

1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, a które są związane z pandemią koronawirusa wywołującego 
chorobę COVID-19, zgłoszone Wydarzenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, wskazanym w § 1 
pkt. 1, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytutu o tym fakcie drogą mailową, 
na adres tanczmy@nimit.pl wraz z podaniem nowego terminu Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie 
może przekroczyć ram czasowych akcji. 



 

 3 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Instytut niezwłocznie podejmie decyzję, czy Wydarzenie 
odbywające się w nowym terminie zostanie włączone do akcji tańczMY. 


