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Regulamin I Edycji Wydarzenia Roztańczone#17Milionów  

1. Organizatorem I Edycji Wydarzenia Roztańczone#17milionów jest Fundacja Kolorowy Świat. Fundacja 

Kolorowy Świat jest organizacją pożytku publicznego działającą w sferze ochrony zdrowia i edukacji od 

2003 roku. Każdego miesiąca w Ogólnopolskim Kolorowym Centrum zapewnia bezpłatną rehabilitację 

450 dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi, natomiast prowadzone 

przez Fundację Kolorowe Przedszkole i Szkoła każdego dnia ponad 100 dzieci przygotowuje do 

samodzielnego życia w społeczeństwie.  

2. Wydarzenie Roztańczone#17milionów jest częścią organizowanej od 2015 roku Ogólnopolskiej Kampanii 

Społecznej #17milionów i będzie odbywało się na terenie całej Polski od 1 do 31 października 2020r.  

3. W ramach Wydarzenia Roztańczone#17milionów, szkoły tańca przystępujące do I Edycji Wydarzenia 

Roztańczone#17milionów deklarują zorganizowanie w dowolny dzień października br. charytatywnego 

maratonu tańca dedykowanego dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

4. Długość (czas) trwania maratonu jest dowolna i ustala ją szkoła tańca organizująca maraton. 

5. Decyzję o wysokości opłaty za wstęp dla uczestników maratonu podejmuje szkoła tańca. Dochód  

z maratonu charytatywnego zostanie przekazany na rzecz rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym prowadzonej przez Fundację Kolorowy Świat.  

6. Wpłaty zebrane od uczestników maratonu szkoły tańca powinny przekazać na konto Fundacji w Banku 

Pekao 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 do 20.11.2020 z dopiskiem roztańczone#17milionów + nazwa 

szkoły. 

7. Na życzenie szkoły tańca, uczestnicy maratonu charytatywnego mogą dokonywać indywidulanych wpłat 

na rzecz Fundacji przez portal www.siepomaga.pl, gdzie zostanie utworzona przez Fundację zbiórka 

dedykowana wydarzeniu. Wówczas szkoła tańca musi ustalić minimalną wysokość wpłaty za udział  

w maratonie i przekazać powyższą informację Organizatorowi wydarzenia, a uczestnik będzie musiał 

okazać w szkole tańca mail z potwierdzeniem dokonania wpłaty.  

8. Zgłoszenie chęci udziału szkoły w Wydarzeniu Roztańczone#17milionów należy przesłać mailowo na 

adres a.saletra@kolorowyswiat.org do 24 września 2020r. 

9. Fundacja Kolorowy Świat udostępni szkołom tańca biorącym udział w wydarzeniu wersję elektroniczną 

plakatu, oraz grafikę do mediów społecznościowych, które będą promować Wydarzenie 

Roztańczone#17milionów.  

10. Aby otrzymać grafiki promujące wydarzenie szkoła tańca zobowiązana jest do przesłania do 24 września 

2020r: 
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 Logo swojej szkoły; 

 Informacji o dacie, kiedy będzie organizowany maraton tańca; 

 Informacji o godzinie, o której rozpocznie się  maraton tańca 

 Wybraną formę opłaty za wstęp (szczegóły w pkt. 5) 

 Ewentualnie dodatkowe informacje, jakie szkoła chce, aby znalazły się na grafikach promujących 

wydarzenie (np. style tańca jakie będą czy imiona prowadzących). 

11. Lista szkół tańca biorących udział w Wydarzeniu Roztańczone#17milionów zostanie opublikowana na 

stronie www.17milionow.pl oraz oficjalnym wydarzeniu na Facebooku. 

12. Logo szkoły tańca, która weźmie udział w Wydarzeniu Roztańczone#17milionów zostanie umieszczone na  

stronie www.17milionow.pl w zakładce Roztańczone#17milionów przez 12 miesięcy.  

13. Szkoła tańca biorąca udział w Wydarzenia Roztańczone#17milionów otrzyma Tytuł: Szkoła Tańca na 

Medal. Tytułem tym będzie mogła się posługiwać w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych. 

Graficzne logo Szkoły Tańca na Medal, Dyplom Szkoły Tańca na Medal oraz naklejkę do oznakowania 

Szkoły otrzyma w ciągu 30 dni po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji. 

14. Szkoła tańca biorąca udział w Wydarzeniu Roztańczone#17milionów może umieścić informację o udziale 

w nim w następujących materiałach: strona internetowa, Facebook, Instagram, Twitter, ulotki oraz plakaty. 

Fundacja Kolorowy Świat nie pokrywa kosztów produkcji i wykorzystania materiałów informacyjnych 

poniesionych przez szkołę tańca. 

15. Fundacja Kolorowy Świat zastrzega sobie prawo odmowy szkole tańca wzięcia udziału w Wydarzeniu 

Roztańczone#17milionów 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: a.saletra@kolorowyswiat.org lub 

telefonicznie: 42 640 67 09  
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