
ORGANIZATOR:

·  Bboing do 11 lat
·  Bboing 12 – 15
·  Bboing  16 +
 
ETAPY - co masz zrobić?

REGULAMIN
  
Free Mind – to otwarty umysł, kreatywność,
muzyka i taniec. To festiwal hip hop 
i breakdance realizowany od 10 lat w
Białymstoku.  W tym roku w nowej,
internetowej odsłonie.  

FREE MIND

Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia

·  Hip-hop - beginner
·  Hip-hop - open

online

Zarejestruj się na www.free-mind.pl i dokonaj opłaty za udział 
w wydarzeniu.
 Nagraj swój występ do podanej przez nas

muzyki i wyślij na adres
freemind@danceoffnia.pl plik z nagraniem.  

Jury wybierze 8 najlepszych setów. Wyniki znajdziesz na naszym
Facebooku. 
 

Śledź nasz funpage na Facebooku i dowiedz się, czy został(a)eś
zwycięzcą i jakie zgarniasz nagrody :)
 

KATEGORIE
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Jeśli został(a)eś wybran(a)y - nagraj
kolejny kawałek do nowej, podanej przez
nas muzyki i prześlij go. 
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FREE MIND
Koniec rejestracji i ostatni dzień nadsyłania filmików

TERMINY

14 .12 .2020

Ogłoszenie - TOP 8 oraz zadanie nowej muzyki do II etapu16 .12 .2020

Ostatni dzień nadsyłania filmików do II etapu18.12 .2020

Finał - wyniki i premiera nagrodzonych20.12 .2020

WYTYCZNE DO FILMIKÓW
Rozpatrywane będą TYLKO filmiki z nagranym setem do podanej przez
organizatora muzyki. Informacje o muzyce znajdą na naszej www i
Facebooku. 
Filmiki powinny być nagrywane w orientacji poziomej oraz nadsyłane w
formacie MP4 na adres freemind@danceoffnia.pl (najlepiej poprzez
wetransfer.com lub www.filemail.com), w tytule pliku należy podać
pseudonim lub imię i nazwisko uczestnika. 

REJESTRACJA
Rejestracji dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego
dostępnego na www.free-mind.pl oraz na profilu Facebookowym
(@freemindfestival.bialystok).
Przy rejestracji należy dokonać opłaty startowej.
Wysokość opłaty startowej to 25 zł. 

PRZEBIEG KONKURSU
Wszystkie prawidłowo nadesłane filmiki zostaną opublikowane na
profilu Facebookowym i/ lub Instagramie.
Wybór filmików do TOP 8 oraz wyłonienie zwycięzców dokonywane
będzie przez Jury w składzie:  

Bboing: Lil king i Hefo, 
Hip hop: Fuli oraz Karol Pollsky Polak. 

POWODZENIA!!

MUZYKA Utwory  do konkursu zostały stworzone
przez DJ PLASH oraz POSZWIXXX do
wykorzystania tylko na potrzeby 

                         Free Mind Festival



POWODZENIA!!

na udział w Wydarzeniu organizowanym przez Danceoffnia,  ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-703 Białystok
publikację za pomocą social mediów organizatora oraz partnerów materiałów filmowych dostarczonych przez
uczestnika 
wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych  podanych w formularzu
zgłoszeniowym przez Studio Działań Kreatywnych w Białymstoku w celach związanych z udziałem w wydarzeniu
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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
Udzielenie Studiu Działań Kreatywnych oraz partnerom wydarzenia nieodwołalnego, nieodpłatnego i
bezterminowego prawa wielokrotnego wykorzystywania nagrań z  wizerunkiem uczestnika wydarzenia w związku
z jego/jej uczestnictwem w Wydarzeniu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie bez ograniczenia terytorialnego, za pośrednictwem dowolnego
medium zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z działalnością prowadzoną przez realizujące
projekt podmioty. 

INFORMACJE O ZAPISACH, WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ
 I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ WYKORZYSTANIU WIZERUNKU UCZESTNIKAÓW

związanych z udziałem w festiwalu Free Mind  zwany dalej Wydarzeniem

1. Zgłoszenie na Wydarzenie dokonuje się w formie formularza dostępnego na stronie www.free-mind.pl. Zgłoszenie
może być dokonane samodzielnie przez  osobę pełnoletnią lub przez rodzica/ opiekuna prawnego osoby 
 niepełnoletniej.
2. Dokonanie zgłoszenia wraz z uiszczeniem opłaty oznacza zgodę:

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem
się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Ponadto, jestem świadomy, iż w/w zgoda na wykorzystanie wizerunku
może być co do zasady odwołana (odwołanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest możliwe do chwili
rozpoczęcia działania - będącego pośrednio następstwem udzielonej zgody).

NFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Studio Działań Kreatywnych Danceoffnia, ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-
703 Białystok, NIP: 542-221-09-00, numer telefonu (85) 65 25 164.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
- realizacji projektu „Free Mind”
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym:
- osoby realizujące Wydarzenie, w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzenia,
4. Dane nie są przekazywane do Państwa Trzeciego.
5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, prawa do bycia zapomnianym, prawo do
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w wydarzeniu.

Oświadczam, że informacja powyższa została mi przedstawiona w zwięzłej, przejrzystej zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.


