
REGULAMIN KONKURSU „ MÓJ TALENT” 

 

Telefon: 606 416 784                          Email: mojtalent.jedrzejow@gmail.com                Katarzyna Nartowska  

Organizatorem konkursu jest:       

LA MALANGA DANCE SCHOOL JĘDRZEJÓW , 

GMINA JĘDRZEJÓW, 

CENTRUM KULTURY W JĘDRZEJOWIE. 

 

Cele konkursu: 

• Umożliwienie prezentacji swoich pasji 

• Popularyzacja działań artystycznych w gminie Jędrzejów, 

• Alternatywna forma spędzania czasu wolnego 

• Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzież 

• Rozwijanie zainteresowań  

 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Mój Talent”. 

2. Konkurs trwa od 25 listopada 2022 do 29 stycznia 2023 roku. Organizator zastrzega sobie prawo 
do przedłużenia bądź zmiany terminu konkursu.  

Konkurs został podzielony na dwa etapy: 

a)  

− ETAP I odbędzie się 17 grudnia 2022 roku na Sali Wielofunkcyjnej w Centrum Kultury w 
Jędrzejowie o godzinie 14:00,  

b)  

− ETAP II - FINAŁ odbędzie się 29 Stycznia 2023 roku na scenie w Centrum Kultury w 
Jędrzejowie o godzinie 15:00,  

3. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Katarzyna Nartowska – właścicielka La 
Malanga Dance School, tel :  606 416 784, mail : lamalanga.dance@gmail.com oraz Marek 
Chudzik – Samodzielne stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu, tel. : 41 386 10 10 wew.180 
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4. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą zaprezentować na forum swoje zainteresowania, 
pasje, hobby, osiągnięcia czy talenty.  

5. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną np. muzyka, wokal, taniec, 
teatr, kabaret, iluzja, recytacja, sztuka plastyczna, wizualna, Kreatywna (inna forma prezentacji) 
itp. 

6. Możliwość występu: solo , w duecie, grupie małej , grupie dużej. 

7. Przy dłużej liczbie zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do podziału na kategorie 
wiekowe.  

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Przesłanie  Karty Zgłoszeń w formie elektronicznej według załączonego wzoru (załącznik poniżej)  
w terminie do 15.12.22  na adres: mojtalent.jedrzejow@gmail.com  lub dostarczyć do 
sekretariatu w Centrum Kultury do dnia 15.12.22. 

2. Przesłuchanie oraz prezentacja sceniczna odbędzie się 17 grudnia w Centrum Kultury na Sali 
wielofunkcyjnej o godzinie 14:00,  

▪ Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu 
(akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) w dniu 17.12.22 przed rozpoczęciem przesłuchań. 

▪ W przypadku przesłuchań proszę przygotować dwa utwory muzyczne / podkłady muzyczny.   

▪ Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.  

▪ Muzykę należy dostarczyć na adres mailowy razem z kartą zgłoszeń : 

mojtalent.jedrzejow@gmail.com do dnia 15.12.22, 

Uczestnicy powinni mieć ze sobą Plik muzyczny/ akompaniament na nośniku typu pendrive o nazwie 
pliku:   Imię, nazwisko lub nazwa grupy, tytuł : 

np. Karolina Nowak lub nazwa grupy…, wykonawca oryginalnej wersji, tytuł piosenki. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic bądź opiekun, 
kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu. 

4. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu 
uczestników oraz publiczności. Nie dopuszczamy prezentacji w których używane będą 
wulgaryzmy, przekleństwa, niestosowne gesty, ruchy itp. 

5. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup 
do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup 
powyżej 3 osób prezentujących treści np. kabaretowe , taneczne lub małe formy teatralne itd. 

6. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
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Opis przebiegu konkursu : 

I. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów, 

II. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs, 

III.  Koniec występu ogłasza prowadzący. 

IV. W drodze eliminacji skład sędziowski wyłoni 10 -15 wykonawców, którzy wystąpią w finale 29 
stycznia. Talenty uczestników oceniać będzie jury.  

Jury przyznaje punkty od 1- 6. O wyniku decyduje suma punktów. 

Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 

V.  Rozdanie nagród - zakończenie konkursu "Mój talent". 

 

Postanowienia końcowe: 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, załącznik nr1 do Regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora, w celu organizacji i przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu / Rodzice / Opiekunowie prawni udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie 
swojego wizerunku / wizerunku dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i 
nagraniowych w związku z udziałem w  Konkursie „Mój Talent” (m.in. podczas rozdania nagród), w celach 
dokumentacyjnych oraz promocyjnych konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji 
zdjęć jak: 

- udostępnienie na stronach internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących 
konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu. 

-Uczestnicy Konkursu / rodzice / opiekunowie prawni oświadczają, że osoby występujące w nagraniach 
przekazanych Organizatorowi wyraziły zgodę na udział w Konkursie i publikację swojego wizerunku w 
ramach Konkursu. 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości e-mail. 

5. Organizator zastrzega sobie zmiany w harmonogramie.  

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Urząd Miasta w Jędrzejowie 
ul. 11 Listopada 33A  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 
25-112 Kielce 
email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Administratora: 
- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, wykonując 

zadania realizowane w interesie publicznym; /podane dane będą przetwarzane  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać 
osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i 
zobowiązań wynikających z zawartych umów  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 

 

  

Organizatorzy :      
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