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„GIM-SHOW 2021” – edycja online 
XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL GIMNASTYCZNO-TANECZNY 

O GRAND PRIX PREZYDENTA MIASTA GDYNI 
01.06.2021 r. 

I. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia,  

tel/fax: (058) 698 86 18, e-mail: gimshow@mdk.gdynia.pl 

II. CELE FESTIWALU: 

• Popularyzacja różnych form gimnastyczno-tanecznych. 

• Rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

• Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji. 

• Stworzenie warunków do wymiany pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i 
młodzieżą. 

III. MIEJSCE i CZAS TRWANIA: 

• Festiwal będzie trwał od 15.02.2021 do 01.06.2021 

• Festiwal będzie składał się z trzech etapów: 

o I etap – Przyjmowanie zgłoszeń oraz weryfikacja zakwalifikowanych do Festiwalu 

zgłoszeń ze względu na stan epidemiczny przedłużony do: 16.05.2021 r. 

o II etap – Prezentacja linków wykonań zgłoszonych do Festiwalu: od 24.05.2021 r. 

o III etap – Ogłoszenie wyników: 01.06.2021 r. na stronie internetowej, na Facebooku oraz 

YouTube placówki. 

IV. KATEGORIE I ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Festiwal przeznaczony jest dla placówek pozaszkolnych i szkolnych oraz osób prywatnych, które 

działają w ruchu amatorskim gimnastyki artystycznej, sportowej, akrobatycznej i innych form 

gimnastycznych oraz tanecznych. Do Festiwalu nie będą dopuszczane zawodniczki i zawodnicy 

klubów sportowych gimnastyki artystycznej, sportowej, akrobatycznej oraz profesjonalne tancerki i 

zespoły cheerleaders. 

KATEGORIA: GIMNASTYCZNA 

• do 8 lat (rocznik 2013 i młodsze) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

• 9–12 lat (roczniki 2012–2009) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

• 13–15 lat (roczniki 2008–2006) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

• 16–25 lat (roczniki 2005–1996) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 
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KATEGORIA: INNE FORMY TAŃCA  (np.: jazz, modern, hip – hop, taniec towarzyski, taniec 

ludowy, disco dance i inne) 

• do 8 lat (rocznik 2013 i młodsze) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

• 9–12 lat (roczniki 2012–2009) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

• 13–15 lat (roczniki 2008–2006) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób)  

• 16–25 lat (roczniki 2005–1996) – formy: solo, duety, mini formacje (3–7 osób) i formacje (8–25 

osób) 

2. Każda placówka lub osoba prywatna może zgłosić dowolną ilość solistów, duetów i zespołów w 
każdej kategorii wiekowej i tanecznej. 

3. W danej kategorii tanecznej (gimnastycznej lub inne formy tańca) dana formacja, mini formacja, duet 
i solo może zaprezentować tylko jedną choreografię w swojej kategorii wiekowej.  

4. Choreografie w kategorii gimnastycznej mogą być z wykorzystaniem przyboru gimnastycznego, 

rekwizytu tanecznego (z wyłączeniem pomponów) lub bez przyboru/rekwizytu. 

5. Choreografie w kategorii inne formy tańca mogą być z wykorzystaniem rekwizytu tanecznego lub bez 

rekwizytu. 

6. Uczestnik może wystąpić zarówno jako solista, w duecie, w mini formacji i w formacji. 

• O przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczestników. 

• W przypadku, gdy liczba uczestników starszych w danej formacji (mini formacji, duecie) 

równa jest liczbie uczestników młodszych, wówczas formacja (mini formacja, duet) 

powinna być zgłoszona do starszej kategorii wiekowej. 

7. Czas trwania prezentacji: 

• prezentacje solo: do 1 minuty 15 sekund maksymalnie 

• prezentacje duetów: od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund maksymalnie 

• prezentacje mini formacji: od 1 minuty 30 sekund do 2 minut maksymalnie 

• prezentacje formacji: od 2 minut do 4 minut maksymalnie. 

8. Akredytacja za udział w Festiwalu „Gim-Show 2021” wynosi: 

• 65 zł za udział uczestnika w pierwszej prezentacji, 

• 35 zł za udział uczestnika w każdej następnej prezentacji. 

Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacić do dnia 16.05.2021 r. na konto Młodzieżowego 
Domu Kultury o numerze: 34 1440 1026 0000 0000 0033 9978 tytułem: 

✓ akredytacja „Gim-Show 2021” 

✓ w przypadku formacji i mini formacji również: nazwa placówki, nazwa formacji (mini formacji), 
ilość osób w zespole, kategoria wiekowa i taneczna 

✓ w przypadku prezentacji solo i duetów: imię i nazwisko uczestnika (imiona i nazwiska 
uczestników), kategoria wiekowa i taneczna 
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✓ w przypadku gdy dana osoba występuje w kilku prezentacjach, akredytację wnosimy: 65 zł za 
pierwszą prezentację i 35 zł za każdą następną prezentację, w której bierze udział uczestnik. 

9. Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: 
gimshow@mdk.gdynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2021 r.: 

✓ prawidłowo wypełnionej i podpisanej “Karty zgłoszenia” 
✓ zgód i oświadczeń podpisanych odręcznie: w przypadku uczestników nieletnich przez ich 

rodziców lub prawnych opiekunów; w przypadku uczestników pełnoletnich przez nich samych. 
✓ potwierdzenia dokonanej opłaty za udział w Festiwalu 
✓ linku do prawidłowo zatytułowanego publicznego filmu umieszczonego w serwisie 

www.youtube.com do dnia 16.05.2021 r. Rekomendowana rozdzielczość nagrań to 720p lub 
1080p. 

✓ podpisanego zdjęcia formacji (mini formacji, duetu, solo) – preferowane zdjęcia naturalne, 
radosne. 

Każdą formację (mini formację, duet, solo) należy zgłosić na osobnej karcie zgłoszenia i 
przesłać w oddzielnym e-mailu. 
W tytule e-mali należy wpisać: nazwę formacji (mini formacji, imiona i nazwiska duetu lub solo), 
kategorię wiekową, kategorię taneczną, formę taneczną. 
Brak kompletu dokumentów i załączników może skutkować odrzuceniem zgłoszenia. 

10. W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

11. Podpisanie oświadczenia i wyrażenie zgód załączonych do karty jest dobrowolne, jednak niezbędne 

do wzięcia udziału w Festiwalu. Niepodpisanie oświadczenia lub niewyrażenie jakiekolwiek zgody 

uniemożliwia wzięcie udziału w Festiwalu. 

12. Nieprawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia, lub brak prawidłowo podpisanych zgód i oświadczeń 

dotyczących ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją formacji, mini formacji, 

duetu lub solo. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESŁANYCH FILMÓW FESTIWALOWYCH. 

• Film festiwalowy należy umieścić na prywatnym koncie www.youtube.com. 

• Wygenerowany link do publicznego filmu (filmu festiwalowego) należy przesłać e-mailem wraz z 

kartą zgłoszenia oraz zgodami i oświadczeniami podpisanymi przez rodziców lub prawnych 

opiekunów uczestników, a w przypadku osób pełnoletnich przez nich samych. 

• Tytuł filmu festiwalowego zamieszczonego na portalu YouTube.com musi zawierać dane w 

następującej kolejności: (dane te należy umieścić w tytule filmu, a nie w opisie filmu!!!) 

✓ nazwę mini formacji (formacji) lub imię i nazwisko solisty lub imiona i nazwiska duetu 

✓ kategorię wiekową (liczy się rok urodzenia) 

✓ kategorię taneczną (np.: gimnastka, inne formy tańca) 

✓ formę taneczną ( np.: formacja, mini formacja, duet, solo)  

✓ dopisek: Gim Show 2021 online. 

(Przykład: Kaczuszki, 9-12 lat, gimnastyka, mini formacja – Gim Show 2021 online; inny przykład: 

Magdalena Kowalska i Zuzanna Kowalska, kat. do 8 lat, inne formy tańca, duet – Gim Show 2021 

online). 

• Film festiwalowy powinien być nakręcony poziomo i z jednego ujęcia. 

• Film festiwalowy może być nagrany na sali treningowej, gimnastycznej lub w domu. Nie zezwala 

się na filmy nagrane podczas udziału formacji (mini formacji, duetu, solo) w innych turniejach. 

• Nagranie musi być nowe, nagrane na potrzeby „Gim-Show 2021” – edycja online. 
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• Na nagraniu powinna być widoczna sylwetka uczestnika oraz w przypadku formacji widoczni 

powinni być wszyscy uczestniczy biorący udział w danej prezentacji. Zalecane jest by 

prezentacje solistów, duetów i mini formacji nie były nagrywane z daleka, by prezentacja była 

dobrze widoczna. 

• Prezentacja musi mieć dobrze słyszalny podkład (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja 

taneczna). 

• Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą postprodukcji. 

• Uczestnicy zobowiązani są do przesłania swoich filmów festiwalowych w postaci jednego ujęcia. 

Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. 

• Niedozwolone jest wstawianie nakładek na filmiki z nazwami zespołów, imionami i nazwiskami 

czy logotypami. 

• Niedozwolone jest wstawianie czołówek/dodatków przed prezentacją ani po jej zakończeniu. 

• Uwaga: filmy festiwalowe mogą być nagrywane wyłącznie powszechnie dostępnym sprzętem 

np.: telefonem, kamerą, aparatem, tabletem. 

VI. KRYTERIA OCENY  

W swojej ocenie Jury weźmie pod uwagę: 

• elementy gimnastyczne, 

• elementy taneczne, 

• choreografię, 

• różnorodność ustawień, 

• synchronizację ruchów, 

• ekspresję i dynamikę ruchów, 

• oryginalny wizerunek, 

• ogólne wrażenie artystyczne. 

VII. JURY 

1. Nadesłane prezentacje oceniać będzie Jury wybrane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne 

i niepodważalne. 

VIII. NAGRODY  

1. Jury może przyznać: 

• Grand Prix Festiwalu „Gim-Show 2021”  

• I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej 

• nagrody specjalne na przykład za: 

✓ Największą Trudność Gimnastyczną 

✓ Największą Ekspresję Ruchową 

✓ Najbardziej Oryginalny Przybór lub Rekwizyt Taneczny 

✓ Najbardziej Widowiskową Choreografię 

✓ Najbardziej Oryginalny Wizerunek 

oraz inne nagrody – niespodzianki.  

2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę festiwalową z logo Gim Show.  
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IX. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji nadesłanych zdjęć i filmów w środkach 

masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach Festiwalu, również na 

stronie internetowej, na Facebooku oraz YouTube placówki. 

2. Stosowne zgody oraz oświadczenia zamieszczone są przy karcie zgłoszenia. 

3. Osoba zgłaszająca do Festiwalu formację (mini formację, duet, solo) zobowiązana jest do 

prawidłowego podania w karcie zgłoszenia autora tekstu i muzyki oraz tytułu utworów 

wykorzystywanych w całości lub w części w prezentacji choreograficznej. Podanie nierzetelnych, 

niepełnych informacji (w szczególności autorów muzyki i tekstów) spowoduje nieprzyjęcie 

zgłoszenia. Prawdziwość danych spoczywa na wypełniającym kartę. 

4. Organizator zastrzega, że uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, 

artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich 

twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu lub odwołania festiwalu 

bez podawania przyczyn. 

6. Szczegółowe informacje na temat „Gim-Show 2021” – edycja online można uzyskać telefonicznie 

pod numerem: 512-597-909 oraz drogą elektroniczną: gimshow@mdk.gdynia.pl 
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Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom 
Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod.edu@gdynia.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
„GIM-SHOW 2021” – edycja online, XV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU GIMNASTYCZNO-
TANECZNEGO O GRAND PRIX PREZYDENTA MIASTA GDYNI, a także w celach promocyjnych. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art.6  
ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. 

6. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalu Facebook oraz w serwisie 
YouTube. Informujemy, że serwery serwisów Facebook i YouTube znajdują się na terenie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty ich wprowadzenia, licząc od roku 
następnego po zakończeniu festiwalu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 
przysługuje prawo do: sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia 
sprzeciwu oraz cofnięcie zgody w dowolnym momencie. 

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą poddawane profilowaniu przez administratora. 

10. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 
wyjątkiem podmiotów  przewidzianych przepisami prawa. 

11. Uczestnikom Festiwalu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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