
                 KONKURS „POKAŻ TALENT UWOLNIJ SWOJĄ MOC”

REGULAMIN 

Miejsce konkursu: WYSPA REHDANZA OZIMEK

Organizator: Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów “Akces” 

Cele konkursu: 

- Rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci i młodzieży

- Umożliwienie prezentacji swoich pasji 

- Popularyzacja działań artystycznych w gminie 

- Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego 

- Promowanie talentów 

- Promocja placówek oświaty oraz zespołów, grup i stowarzyszeń w środowisku 

lokalnym 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci  gminy Ozimek w wieku 5-15, które chcą zaprezentować na 

forum swoje zainteresowania, pasje, hobby, umiejętności i talenty. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub 

artystyczną: 

- śpiew, gra na dowolnym instrumencie, taniec, działania plastyczne, pokaz umiejętności gry 

aktorskiej, pokaz sprawności fizycznej, kabaret, recytacja, występy sportowo-akrobatyczne, 

zdolności manualne, iluzja, inne talenty. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie/wysłanie

jej wraz z nagranym występem na pendrivie, w formacie mp4, video-do biura konkursu, 

Wyzwolenia 37, Ozimek lub mailowo: akces.ozimek@gmail.com   do dnia 25.08.2019

4. O przystąpieniu i zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń oraz 

organizator, liczba miejsc jest ograniczona.  Wybrani laureacie zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub mailowo a lista zostanie opublikowana na stronie www.ozimek.pl w dniu 

28.08.2019

mailto:akces.ozimek@gmail.com
http://www.ozimek.pl/


5. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i 

życiu uczestników konkursu oraz publiczności. 

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój 

talent. 

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Po uzgodnieniu z organizatorami, 

dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe. 

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a 

wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład muzyczny 

musi być nagrany na płycie CD lub na pendrive w formacie mp3 i dostarczony do organizatora, 

co najmniej dzień przed występem. 

9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców 

oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. 

10. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, (potrzeby w tym 

zakresie należy wpisać w karcie zgłoszenia). 

11. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie 

sam wykonawca. 

12. Talenty uczestników oceniać będzie jury, które przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 

do 6. 

13. Po zakończeniu występów jury podczas narady wyłoni finalistów i przyzna nagrody. W 

zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów. W konkursie zostaną

wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz mogą zostać przyznane wyróżnienia. 

14. Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 17. Decyzja 

organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. 

15. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

16. Występy  dzieci będą nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne 

organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody wizerunkowej.

WEŹ UDZIAŁ- UWOLNIJ SWOJĄ MOC!



Karta zgłoszenia 

   KONKURS „POKAŻ TALENT UWOLNIJ SWOJĄ MOC

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, 

grupy................................................................................................  

2. Wiek uczestnika 

(uczestników)...................................................................................................................  

3. Telefon 

kontaktowy ...................................................................................................................................  

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ...................................................................................  

5. Nazwa prezentowanej formy 

artystycznej ................................................................................................  

6. Czas 

prezentacji ..........................................................................................................................................

. 

7. Potrzeby techniczne (ze strony 

organizatora)..........................................................................................  

8. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam 

wykonawca 

– proszę je 

wymienić)................................................................................................................................  

9. Krótka Informacja o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i konferansjera 

zapowiadającego

..............................................................................................
UWAGA: OŚWIADCZENIA SKŁADA OSOBA PEŁNOLETNIA: Ja niżej podpisana/y* ............................................................................ 
Oświadczam, że zapoznałam/em* się z Regulaminem Uczestnictwa w Konkursie Pokaż talent-uwolnij moc realizowanego przez  Stowarzyszenie 
Akces i akceptuję warunki w nim zawarte. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w Konkursie**. *. Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Akces, danych osobowych moich/mojego dziecka* 
zawartych w Karcie Zgłoszenia Udziału, w zakresie realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Zostałam/em* poinformowana/y*, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenia Akces. Zgodnie z art. 
23 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych 
jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Oświadczam, że 
zostałam/em* poinformowana/y* o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych moich/mojego dziecka*, oraz do ich poprawiania
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunku 
mojego/mojego dziecka* oraz prac moich/mojego dziecka* powstałych w ramach Konkursu w materiałach informacyjnych opracowywanych i 
upowszechnianych przez Stowarzyszenie Akces w zakresie promocji oraz udostępnianie na ogólnodostępnej stronie  fb/ stowarzyszenieakces i 
www.ozimek.pl

http://www.ozimek.pl/



