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REGULAMIN AUDYCJI DLA TANCERZY  

DO REALIZACJI SPEKTAKLU „ NA 4” 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady audycji, które mają na celu wyłonienie Zespołu Artystycznego w 
składzie czterech osób - tancerek i tancerzy do spektaklu „ NA 4” autorstwa Edyty Kozak (dalej: 
Audycja). 

 2. Spektakl będzie rozwinięciem krótkiej formy choreograficznej Edyty Kozak z 1995 r o tym samym 
tytule, zrealizowanej w bliskiej współpracy z Teatrem Tańca NEI (Beata Wojciechowska, Edyta 
Kozak, Paweł Pniewski, Marek Wasążnik), zwanym dalej Spektaklem. 
 

 3. Organizatorem Audycji jest Fundacja Ciało i Umysł, z siedzibą w Warszawie, adres: ul.  Tapetowa 5, 
03-083 Warszawa, zwany dalej „Fundacją”.  

 4. Audycja zostanie przeprowadzona w dniu  17 kwietnia 2021 r. w Komuna/Warszawa, w 
Warszawie, ul. Emilii Plater 31, w godzinach 10:00 – 14:00. 

5. Osobą odpowiedzialną za koordynację Audycji jest Irmina Kalotka: i.kalotka@cialoumysl.pl. 

 

§2 

Zasady udziału w Audycji 

 1. Do Audycji mogą zgłaszać się tancerki i tancerze niezależni z doświadczeniem scenicznym, pomiędzy  
21 a 33 rokiem życia, a także kolektywy, zespoły osób pracujących ze sobą. Dla ujednolicenia zapisu 
poniższego regulaminu stosowana będzie jedna forma, opisującą każdą płeć, zwana dalej Uczestnik. 

 2. Poszukiwane są osobowości sceniczne; utalentowani, profesjonalni, tancerze o bardzo dobrej 
kondycji fizycznej i technice tanecznej, otwarci na improwizacje i wyzwania artystyczne. 

 3. Zgłoszenie do Audycji wymaga wypełnienia przez Uczestnika internetowego formularza zgłoszenia 
wraz z załącznikami. 

 4. Zgłoszenia do Audycji są przyjmowane od 11 marca 2021 r. godz. 9:00 do dnia 22 marca 2021 r.   
do godz. 23:59 

 5. Do udziału w Audycji zostaną zaproszeni Uczestnicy wybrani ze Zgłoszeń. Fundacja zastrzega sobie 
prawo do zaproszenia dodatkowych osób.  

 6. Uczestnicy zakwalifikowani do Audycji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia                 
1 kwietnia 2021 r. W miarę możliwości Fundacja poinformuje również osoby zgłaszające o 
niezakwalifikowaniu się do Audycji. 

 7. Fundacja może kontaktować się ze zgłaszającymi w celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. 

 8. Audycje będą polegały na uczestnictwie w lekcji tańca, rozmowie, nauce fragmentu choreografii 
oraz prezentacji 1 minutowej choreografii przygotowanej przez Uczestnika. W przypadku podkładu 
dźwiękowego wymagane jest  przygotowanie PENDRIVE. 

 9. Audycje odbędą się na żywo z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. 

 10. Oceny Zgłoszeń oraz oceny prezentacji artystycznej Uczestników Audycji dokona autorka Spektaklu 
Edyta Kozak z zaproszonymi gośćmi. 

 11. Fundacja nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu albo 
nie zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Spektaklu. 
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 12. Udział w Audycji jest całkowicie nieodpłatny oraz nie stanowi konkursu w świetle przepisów prawa.  

 13. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany osób wybranych do Spektaklu. 

 14. Wyłonienie Uczestnika w Audycji nie oznacza obowiązku Fundacji powierzenia temu Uczestnikowi 
roli. Uczestnikowi z tytułu kwalifikacji do Audycji, ani z tytułu niepowierzenia roli, nie przysługują 
względem Fundacji jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze. 

 15. Podczas Audycji na sali mogą obecni być wyłącznie Uczestnicy, osoby przeprowadzające Audycje 
oraz obsługa organizacyjna i techniczna niezbędna do przeprowadzenia Audycji. 

 16. Warunkiem wpisania na listę Uczestników Audycji jest potwierdzenie swojego udziału w Audycji 
i.kalotka@cialoumysl.plpocztą elektroniczną na adres:  do dnia 9 kwietnia 2021r. z dopiskiem 

„AUDYCJE NA 4” 

 17. Ogłoszenie wyników Audycji nastąpi najpóźniej do 24 kwietnia 2021 r. Uczestnicy zostaną 
poinformowani o wynikach indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową. 

 18. Audycje mogą być rejestrowane (zapis obrazu i dźwięku) dla potrzeb i celów Fundacji. 

 

§3 

Warunki udziału w Spektaklu 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku wyłonienia go podczas Audycji i podjęcia przez 
Fundację decyzji o powierzeniu mu wykonania roli oraz podjęcia się przez Uczestnika jej wykonania, 
rola taka zostanie wykonana na podstawie odrębnej, odpłatnej umowy zawartej na piśmie 
pomiędzy Fundacją a Uczestnikiem. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość wykonania roli w 
Spektaklu jest uwarunkowana podpisaniem wyżej wymienionej umowy przez taką osobę na 
warunkach określonych przez Fundację. 

2. Próby do Spektaklu będą odbywały się w Warszawie w pięciu około tygodniowych modułach 
czasowych pomiędzy 17 maja – 30 września 2021 r. 

3. Miejsce prób zostanie podane w terminie późniejszym. 
4. Próby planowane są w przybliżonych terminach, do uzgodnienia w terminie późniejszym: 

17-21 maja 2021 r. - obowiązkowo 
21 czerwca-4 lipca 2021 r. 
19-31 lipca 2021 r. 
9-13 sierpnia lub 23-31 sierpnia 2021 r. 
20-30 września 2021 r. 
 

5. Premiera spektaklu odbędzie się w dniach 1-3 października 2021 r. w ramach 20. Ciało/Umysł – 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu.  

6. Wynagrodzenie za próby wraz z przygotowaniem roli oraz 2 spektakle premierowe wynosi 4400 zł 
brutto dla każdego tancerza. 

7. Warunkiem wzięcia udziału w Spektaklu jest obecność na 80% wyznaczonych prób. 
8. Uczestnicy podczas prób oraz spektakli będą ubezpieczeni NNW. 
9. Fundacja pokrywa koszty przejazdów podczas pracy nad Spektaklem, nie pokrywa kosztów 

zakwaterowania, diet ani innych dodatkowych kosztów. 
 

§4 

Prawa własności intelektualnej 
 

1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie podczas Audycji i wykorzystanie przez 
Fundację wizerunku oraz przenosi prawa do artystycznego wykonania Uczestnika na Fundację w 
zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie. Powyższe prawa przechodzą na Fundację z 
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chwilą dokonania utrwalenia na następujących polach eksploatacji wymienionych w art. 86 ust. 1 
pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, optycznego, techniką analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub 
formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub 
podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach 
komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek lub artystyczne wykonanie utrwalono, 
wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób, niż określony w pkt.2: 

a) wszelkie nadawanie, reemitowanie (emisja m.in. w telewizji lub Internecie) odtwarzanie, w 
tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za 
pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub 
innych systemach przekazów (w tym simulcasting , webcasting); w sposób niekodowany lub 
kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej 
lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym w serwisach 
tekstowych, multimedialnych, internetowych oraz w na innych polach związanych z techniką 
komputerową:, Internet i powiązane serwisy on-line, wszystkie formaty interaktywne; 

b) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem 
satelity, poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery 
lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub 
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w 
tym też w serwisach wymienionych pod lit. a); 

c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, wykorzystanie fragmentów 
artystycznego wykonania w celu promocji i reklamy Spektaklu.  

 
§5 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych jest Fundacja Ciało z siedzibą w Warszawie, ul. Tapetowa 5, 03-
083 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000290221, NIP: 5242625870, 
REGON: 141159270 (dalej “Fundacja”). Fundacja jest Administratorem w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). 

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną 
danych można się skontaktować z Fundacją, pisząc na e-mail: a.szaniawska@cialoumysl.pl                  
z dopiskiem “Dane osobowe”. 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Fundacja będzie przetwarzała dane 

osobowe w celu:  

a) przygotowania, przeprowadzenia i realizacji przesłuchań -podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych  będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy, 

b) promocji działalności Fundacji. Fundacja będzie wykorzystywała dokumentację filmową/zdjęciową 

wykonaną podczas Audycji - podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych (wizerunek, imię i 
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nazwisko) będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest 

marketing jego działalności. 

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych Uczestników. W związku z przetwarzaniem danych 
w/w celach Fundacja nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom, chyba, 
że taka konieczność zajdzie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podmiotom 
uprawnionym na ich podstawie takim jak organy państwowe) lub będzie to konieczne do realizacji 
w/w celów za pomocą innych podmiotów (podwykonawców, operatorów pocztowych, dostawców 
oprogramowania).  

5. Okresy przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych przez 
Fundację zależy od celu w jakim zostały pozyskane dane. Dane będą przetwarzane: 

a)    do momentu zakończenia przesłuchań i wyłonienia zwycięzców Audycji. 
 Po upływie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany 

odrębnymi przepisami prawa, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
b) do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu-wykorzystanie danych osobowych w dokumentacji 

filmowej/zdjęciowej. 
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Fundację, przysługują Uczestnikowi następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych,  
prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych 
osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. 

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku w sposób i na adresy 
wskazane w ust.2 powyżej (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych).  

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez 
Fundację danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, Uczestnik może wnieść 
skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości  uczestnictwa w przesłuchaniach. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.cialoumysl.pl 

 2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody i zmiany w organizacji 
Audycji, wynikające z przepisów związanych z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 3. W uzasadnionych okolicznościach Fundacja ma prawo do niezbędnych zmian niniejszego Regulaminu, 
przy czym za uzasadnione okoliczności uznaje się w szczególności zdarzenia określone w ust. 2, jak 
również okoliczności służące zapewnieniu najwyższego poziomu artystycznego Spektaklu, które mogą 
wpłynąć na przedłużenie terminu Audycji oraz adekwatne zmiany terminu rozpatrywania Zgłoszeń.  
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