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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą w Warszawie.
Wydarzenie realizowane jest w ramach 17. Festiwalu Ciało/Umysł dofinansowanego przez
m.st Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia.
Fundacja Ciało/Umysł zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
Osobą odpowiedzialną za koordynację wydarzenia jest Katarzyna Sztarbała:
k.sztarbala@cialoumysl.pl.
§2
ZASADY ELIMINACJI DO TANECZNEJ WALKI:
Formularz aplikacyjny dostępny na stronie: https://goo.gl/forms/kwChcgpKPDdse64X2
należy wypełnić i przesłać do 23 września 2018 r.
Podstawą zakwalifikowania się do wzięcia udziału w eliminacjach do udziału w Tanecznej
Walce jest poprawne przesłanie formularza aplikacyjnego w formie elektronicznej.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone tego samego dnia po zakończeniu eliminacji.
Skład komisji oceniającej określa Zarząd Fundacji Ciało/Umysł.
Wysyłając aplikację kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Fundację Ciało/Umysł w celu organizacji wydarzenia.
Uczestnicy eliminacji oświadczają, że są zdolni do udziału w wydarzeniu, nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających im uczestniczenie w nim, biorą udział w
eliminacjach na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Nie będą wnosić żadnych skarg
czy roszczeń na drodze sądowej za szkody jak również ewentualny uszczerbek na zdrowiu
spowodowany wszelkimi zdarzeniami podczas wydarzenia.
§3
HARMONOGRAM I MIEJSCE:
Termin eliminacji: do Tanecznej Walki 29 września 2018, godz. 17:00-18:30, Samo Centrum
Wszechświata, ul. Chłodna 29, Warszawa.
Termin Tanecznej Walki: 30 września 2018, godz. 18:00-20:00, Hala Gwardii, Pl. Żelaznej
Bramy 1, Warszawa.
§4
ZASADY SELEKCJI ZGŁOSZEŃ:
Wyboru uczestnika Tanecznej Walki dokonuje komisja wskazana przez Zarząd Fundacji
Ciało/Umysł na podstawie udziału w eliminacjach.
Zgłoszenia przesłane po upływie terminu określonego w niniejszym regulaminie nie będą
rozpatrywane.
§5
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą przy ul. Tapetowej 5, 03-083
Warszawa, NIP 524-262-58-70.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy
prawa.
Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za
pośrednictwem adresu: a.szaniawska@cialoumysl.pl.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz biorąc udział w eliminacjach i Tanecznej Walce uczesntik
wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie

z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych, związanych z organizacją pracy podczas 17.
Międzynarodowego Festiwalu C/U. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w
przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałam/-em należycie pouczona/ny
o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych, prawa
dostępu do ich treści, możliwości ich uzupełniania i poprawiania, żądania sprostowania w razie
stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio
wyrażonej zgody.
5. Uczestnik eliminacji oraz Tanecznej Walki upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty,
Fundację Ciało/Umysł do używania w celach niekomercyjnych, swojego wizerunku, głosu, słów do
nagrań telewizyjnych, radiowych, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności

