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REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W WYDARZENIACH ŚLĄSKIEGO DNIA TAŃCA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników wydarzeń tanecz-
nych, zwanych dalej Wydarzeniami, organizowanymi w ramach Śląskiego 
Dnia Tańca, zwanego dalej ŚDT, we współpracy z partnerskimi instytucjami  
i szkołami tańca, zwanymi dalej Organizatorami.

2. ŚDT odbędzie się 18. 03. 2023 roku na terenie województwa śląskiego i jest wy-
darzeniem poprzedzającym III Kongres Tańca.

3. Inicjatorem ŚDT jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, zwany dalej Instytu-
tem.

4. Wydarzenia odbywają się w przestrzeniach wskazanych przez Organizatorów, 
według harmonogramu i lokalizacji wskazanej w programie ŚDT zamieszczo-
nym na stronie www.kongrestanca.pl

5. Za przebieg i organizację Wydarzenia odpowiada Organizator, który je reali-
zuje.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

6. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć udziału 
w Wydarzeniu dedykowanym swojej grupie wiekowej (jeśli wymieniona) rejestru-
jąc się na nie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kongrestanca.pl.

7. Decyzja o uczestniczeniu w Wydarzeniach jest równoznaczna z akceptacją 
zasad niniejszego Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie da-
nych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

8. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest przestrzegać zasad wewnętrznych 
regulaminów Organizatorów dostępnych na ich stronach internetowych bądź 
przedłożonych do akceptacji wraz z listą uczestnictwa przed rozpoczęciem  
Wydarzenia.

9. W przypadku Wydarzeń płatnych, warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie 
opłaty u Organizatora na miejscu Wydarzenia. Informacja nt. opłat widnieje  
w programie ŚDT na stronie www.kongrestanca.pl.

10. W przestrzeni, gdzie odbywa się Wydarzenie, mogą przebyć jedynie osoby, które 
znajdują się na liście Uczestników danego Wydarzenia, które zarejestrowały 
się na nie zgodnie z pkt. 6.
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11. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany podpisać się na liście obecności.

12. Prowadzący Wydarzenie ma prawo do niewpuszczenia na salę osób, które nie 
przygotowały się do udziału w Wydarzeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
opisie danego Wydarzenia lub regulaminie Organizatora.

13. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Organizator ma prawo do 
niewpuszczania osób spóźniających się.

14. Prowadzący Wydarzenie ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, których zacho-
wanie zakłóca przebieg wydarzenia lub jest w inny sposób niestosowne.

15. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu w dowolnym mo-
mencie bezzwłocznie informując o tym fakcie Instytut.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

16. Liczba Uczestników danego Wydarzenia jest ograniczona. W przypadku zapeł-
nienia się grupy, lista zostanie zamknięta.

17. W przypadku zbyt małej liczby osób biorących udział w Wydarzeniu, Organiza-
tor zastrzega sobie prawo do zmian w programie albo odwołania Wydarzenia.

18. W przypadku choroby lub niedyspozycji prowadzącego,  Organizator ma prawo 
wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejsze-
go poinformowania Uczestników o tym fakcie.

BEZPIECZEŃSTWO

19. Instytut i Organizator nie ubezpieczają Uczestników od nieszczęśliwych wy-
padków ani nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kon-
tuzje powstałe podczas Wydarzenia i zachęcają do ubezpieczenia we własnym 
zakresie.

20. Uczestnicy narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

21. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości, poszanowania mienia  
Organizatora i innych Uczestników Wydarzenia.

22. Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników Wydarzenia, pozostawione 
w siedzibie Organizatora, Organizator i Instytut nie ponoszą odpowiedzial-
ności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy Wydarzenia 
powinni poinformować Organizatora o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, 
że miała ona miejsce.
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23. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika ponosi on 
osobiście lub jego prawny opiekun.

24. Zabrania się przebywania w miejscu organizacji Wydarzenia bez wiedzy i zgody 
Organizatora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Or-
ganizatora. Za szkody w tym powstałe w wyniku niestosowania się Uczestnika 
do poleceń Organizatora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun 
prawny.

25. Uczestnicy oczekujący na Wydarzenie przebywają w miejscach do tego prze-
znaczonych, nie zakłócając porządku.

26. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale jedzenia i 
ciepłych napojów.

27. Osoby przebywające na terenie Organizatora zobowiązane są do przestrzega-
nia przepisów BHP i Ppoż. oraz poleceń jego przedstawicieli.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

28. Podczas Wydarzenia, Organizatorzy czy Instytut mogą przeprowadzać sesje 
fotograficzne oraz filmować/nagrywać ich przebieg dla celów dokumentacji, in-
formacji i promocji ŚDT.

29. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, 
nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wy-
korzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku 
Uczestnika utrwalonego no zdjęciach wykonanych podczas Wydarzenia bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych i pro-
mocyjnych Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że  fotografie i nagrania 
wykonane podczas Wydarzenia mogą być umieszczone w Internecie, w tym 
przede wszystkim na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 
Organizatora i Instytutu.

30. Każdy Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach 
promocji, swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach audiowizualnych zre-
alizowanych podczas Wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy zgodnie 
z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631, z późniejszymi zmianami).
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia go Uczestnikom 
na stronie internetowej Instytutu. 

32. Instytut zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 
oraz zobowiązuje się do publikowania na swojej stronie internetowej.

33. Instytut zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego 
podczas rejestracji na Wydarzenie celem powiadamiania Uczestników m.in.  
o zmianach w programie lub Regulaminie.

34. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestni-
ctwa w Wydarzeniu i obowiązuje wszystkich Uczestników.

35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
przepisy powszechnie obowiązujące.
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