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Regulamin konkursu „Mam talent!” 

 

1. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Świetlica Wiejska w Chotowie, Chotów 94b, 98-345 

Mokrsko. 

2. Cel Konkursu 

a) rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, 

b) umożliwienie prezentacji swoich pasji i umiejętności, 

c) zaaktywizowanie i zintegrowanie uczestników świetlicy, 

d) promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Postanowienia ogólne 

a) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (do 19 r.ż.), którzy chcą 

zaprezentować swoje umiejętności, pasje, zainteresowania. 

b) Konkurs odbędzie się w połowie kwietnia. O dokładnym terminie Konkursu 

uczestnicy zostaną powiadomieni z co najmniej dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

c) Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (np. 

piosenka, taniec, kabaret, plakat, rzeźba, recytacja). 

d) Do Konkursu dopuszczane są jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu  

i życiu uczestników lub publiczności. 

e) Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy 

prezentujące swój talent. 

f) Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 min. 

g) W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, 

ruchów, tańców, wykorzystanie niestosownych piosenek oraz używanie 

wulgarnych słów. 

h) Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej 

kolejnych numerów. 

i) Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca Konkurs. 

j) Występy oceniać będzie niezależne jury, które powoła Organizator. 

k) Kryteria oceny będą obejmować m.in.: pomysłowość, oryginalność, estetykę 

wykonania, wyraz artystyczny. 

l) Członkowie jury indywidualnie przyznają punkty za każdy występ w skali od 0 

do 10. O zwycięstwie decyduje suma punktów.  

m) Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 

n) Po krótkiej przerwie nastąpi podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników. 

Decyzja członków jury jest ostateczna. 

o) Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.  

p) Przed dniem Konkursu odbędzie się zebranie organizacyjne. Uczestnicy zostaną 

powiadomieni o terminie i godzinie zebrania. 

q) Uczestnicy Konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do 

swojego występu w dniu zebrania.  

4. Postanowienia końcowe 

a) Uczestnictwo w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w niniejszym 

Regulaminie. 
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b) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do jego zmian. 

c) Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu 

będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem 

Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  

d) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne 

używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, utrwalonego w postaci zdjęć 

i filmów z Konkursu. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona ani czasowo ani 

terytorialnie,  obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem 

dowolnego medium, dotyczy umieszczania wizerunku na stronach 

internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów,  

w gazetach, telewizji, Internecie,  dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, 

w broszurach oraz w innych materiałach promocyjnych, a także podczas 

wydarzeń (spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń itp.), dotyczy 

wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 

mającymi na celu promocję Konkursu lub promocję działalności Organizatora 

jednak wyłącznie w kontekście Konkursu.  Wizerunek, o którym tu mowa, może 

być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Uczestnik 

zrzeka niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 

(istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania 

wizerunku na potrzeby konkursu i jego promocji.  
e) Więcej informacji można uzyskać w Świetlicy Wiejskiej w Chotowie, Chotów 

94b, 98-345 Mokrsko, e-mail: swietlicachotow@gmail.com. 


