
REGULAMIN                                                                                                                                                                         

X GMINNEGO KONKURSU „MŁODE TALENTY”                                                                        

Szerzyny 2022 
ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach 

PATRONAT: Wójt Gminy Szerzyny Pan Grzegorz Gotfryd 
                        

CELE:    

- Właściwe zagospodarowanie wolnego czasu poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań. 

- Kultywowanie muzykowania wśród dzieci i młodzieży.                                                                                                      

- Odkrywanie i promowanie młodych talentów muzycznych z terenu Gminy Szerzyny. 

- Integracja dzieci i młodzieży 

 

UCZESTNICY: 

Osoby indywidualne (soliści):                                                                                                                                                      

I grupa - dzieci młodsze i oddziały przedszkolne 

II grupa - dzieci z kl. I-IV szkół podstawowych 
III grupa - młodzież z kl.V-VIII szkół podstawowych 

 

Zespoły: (zespoły mogą liczyć max. do 5 osób):                                                                                                                                                      

I grupa - dzieci młodsze i oddział przedszkolny 

II grupa - dzieci z kl. I-IV szkół podstawowych                                            

III grupa - młodzież z kl. V-VIII szkół podstawowych 

TERMIN i MIEJSCE:                                                                                                                             
02.06.2022 r. rozpoczęcie godz. 9.00 – Dom Kultury w Ołpinach. 

 

ZASADY i WARUNKI KONKURSU:  
Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe na terenie gminy Szerzyny, które 

śpiewają lub śpiewają i grają. 

Do występu należy przygotować PIOSENKI, UTWORY  O MAMIE, TACIE, RODZEŃSTWIE  

LUB RODZINIE. 

Tekst utworu powinien zawierać słowa o mamie, tacie, rodzeństwie  lub rodzinie w języku polskim. 

 

CZAS PREZENTACJI – do 5 minut ( 1 utwór).                                                                                    

Każdy z uczestników może zaprezentować swoje umiejętności wokalne lub wokalno- instrumentalne. 

Należy przygotować 2 utwory a  zaprezentować 1, drugi może być prezentowany na życzenie jury.                                                                                                                                              

 

OCENA i NAGRODY:                                                                                                                                             
Powołana przez organizatora komisja dokona oceny uczestników konkursu biorących udział  w 

konkursie, wybierając i przyznając I, II i III miejsce w każdej kategorii.                                                                                                                         

Decyzja jury jest ostateczna. O terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną poinformowani w 

późniejszym terminie. 

TERMIN ZGŁOSZENIA:                                                                                                                 
Wypełnione czytelnie (drukowanymi literami) karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do najbliższej 

placówki kultury lub przesłać e-mailem na adres: klubzurowa@o2.pl w terminie nie przekraczającym  

do 28. 05.2022 r. (sobota).  

mailto:klubzurowa@o2.pl


1. Każda z osób biorących udział w konkursie może wystąpić tylko jeden raz. ( indywidualnie 

lub w zespole). 

2. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej drukowanymi literami i czytelny podpis na karcie 

zgłoszeniowej rodzica lub opiekuna.        

3. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.      

4.  Uczestnicy mogą występować bez podkładów muzycznych (acapella), z podkładem  

muzycznym własnym lub z podkładem play back.   

5.  Organizator zapewnia: mikrofony, nagłośnienie, odtwarzacz CD.  

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.      

DANE OSOBOWE:           
1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszający chęć uczestnictwa w Konkursie, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 

Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu oraz ich opiekunów 

będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu. 

2. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 

swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych. 

3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO). 

4. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz         

nazwiska na profilach Facebookowym organizatora, osób patronujących oraz w 

zainteresowanych mediach. 

5. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na 

publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 

marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma 

prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem 

uczestnika, do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej 

działalności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w 

stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu. 

3.Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator konkursu: Małgorzata 

Łabuda Tel: 14 6518320 lub pod adresem e-mail: klubzurowa@o2.pl 

 

tel:14

