
REGULAMIN UDZIAŁU W „I ŚWIERADOWSKIM TALENT SHOW” 
organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja

Kultury" w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biorący udział w konkursie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Udział w
konkursie jest równoznaczny ze zgodą na jego postanowienia.

2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności 
i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850
Świeradów-Zdrój. Koordynatorem i osobą odpowiedzialną 
za organizację jest Katarzyna Rzeczkowska.

§ 2
CEL KONKURSU

1. Znalezienie i promocja nowych talentów na Pogórzu Izerskim.
2. Umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów na scenie.
3. Popularyzowanie działań artystycznych, kulturalnych czy sportowych.
4. Integracja społeczności lokalnej.

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs  skierowany  jest  do  młodzieży  od  lat  15  i  osób  dorosłych,  które  chcą
zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, osiągnięcia czy talent.

2. Do  udziału  zaproszeni  są  wykonawcy  indywidualni  oraz  zespoły  mieszkające  w
górach i  na Pogórzu Izerskim.

3. Osoby  zainteresowane  udziałem  w  konkursie  przedkładają  kartę  zgłoszeniową
stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu  do dnia 24.03.2020r.  włącznie -
osobiście  w  siedzibie  Organizatora  lub  drogą  mailową  na  adres:
izerskalaka@swieradowzdroj.pl

4. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić, jednak muszą mieć pisemną zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego.

5. Podczas  występu  Organizator  zapewnia  sprzęt  nagłaśniający,  mikrofony  szt.  2.
Pozostałe rekwizyty potrzebne do występu zabezpiecza sobie sam uczestnik.

6. Prezentacja talentu może mieć formę sceniczną lub muzyczną np. śpiew, taniec, gra
na instrumencie, recytacja, akrobacja, wyczyn sportowy itp.

7. Wykonawca  może  wystąpić  z  własnym  akompaniamentem  lub  podkładem
muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku np. pendrive 
i  opatrzonym imieniem i  nazwiskiem wykonawcy oraz  tytułem),  który  dostarczy
organizatorowi najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

8. Uczestnicy  prezentują  swoje  umiejętności  według  kolejności  ustalonej  przez
Organizatora.



9. Finał konkursu odbędzie się na scenie Organizatora 4 kwietnia 2020 r  w godz. 14.00
–  17.00.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  godziny  i  dnia   finału
konkursu.

10.  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie  to  na  pogorszenie  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie.  Dotyczy  to  w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie. 

11.  Organizator  przeprowadzi eliminacje wstępne w dniach  13-24 marca 2020r.  w
miejscu, o którym Organizator poinformuje uczestników. Konieczne jest zapisanie
się na przesłuchanie telefonicznie, mailowo lub przez facebooka Izerskiej Łąki: tel.
75 617 14 42, izerskalaka@swieradowzdroj.pl

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu eliminacji wstępnych.
13.  Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 
14.  Czas prezentowanego pokazu nie może być krótszy niż 2 i dłuższy niż 4 minuty. 
15.  Talenty  uczestników  podczas  finału  oceniać  będzie  jury  powołane  przez

Organizatora, składające się od 3 do 4 osób.
16.  Kryteria oceny - Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0-6, w zależności

od: poziomu trudności repertuaru,  scenicznego wyrazu: ogólna prezentacja,  ubiór,
ruch sceniczny, kontakt z publicznością, umiejętności itp. 
O wyniku decyduje suma punktów.

17.  Zwycięzcom  finału  konkursu,  tj.   I,  II,  III  miejsca  oraz  nagroda  publiczności,
zostaną przyznane dyplomy i nagrody. 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo  w  konkursie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  warunki  niniejszego
regulaminu.

2. Wzięcie   udziału   w   konkursie   oznacza   zgodę   uczestnika   na   bezpłatne
publikowanie   i  wykorzystanie  materiałów  fotograficznych   i   filmowych,  jego
wizerunku w Internecie,  prasie,  radiu i  TV oraz innych mediach informujących o
konkursie. 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i niezależna od Organizatora.
4. Do rozwiązywania wszelkich sporów upoważniony jest Organizator. 

§ 5
    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o
zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z
tym związanych.

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Centrum  Kultury,
Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój,
ul. Dworcowa 
2.  MCKAiPG  wyznaczyło  Inspektora  Danych  Osobowych,  z  którym  można  się
skontaktować pod aresem email: ido@swieradowzdroj.pl



      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
zajęć. Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach
społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.
4.  Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Nie  wyrażenie  zgody,  bądź  jej  cofnięcie  na
wykorzystanie danych osobowych i  wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w zajęciach.
5.  Dane  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  z  wyjątkiem  przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów;
7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  z  zastrzeżeniem
przepisów prawa:
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
- sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma
Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Generalnego  Inspektora  Ochrony  Danych
Osobowych

      9.  Pani/Pana dane  nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie  będą
poddawane  profilowaniu.



Załączniki do  Regulaminu Konkursu
„I Świeradowski Talent Show”

KARTA ZGŁOSZENIA
„I ŚWIERADOWSKI TALENT SHOW” 2020

Uczestnik Imię Nazwisko Rok ur. 

Rodzic / opiekun
 prawny Imię Nazwisko 

Miejscowość:

Dane kontaktowe
(uczestnik nieletni podaje 
dane rodzica/opiekuna)

Telefon (-y): 
Telefon uczestnika 
nieletniego *:
 

Forma prezentacji:

 

Tytuł utworu i nazwa wykonawcy: Czas trwania występu: 

Oświadczam,  że  zapoznałem  (-am)  się  z  Regulaminem  konkursu  organizowanego
przez Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy "Stacja Kultury" w
Świeradowie-Zdroju ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój.

 

……………………………………………
…………………………..          

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*

……………………………………………
…………………………..

(podpis uczestnika)



       ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − nadaję upoważnienie Miejskie Centrum Kultury, 
Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Dworcowej 
1, zwane dalej również "MCKAiPG" na: wykorzystanie podstawowych moich danych osobowych
oraz zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowany na zajęciach organizowanych przez 
MCKAiPG, na profilach internetowych zarządzanych przez MCKAiPG oraz w mediach w celu 
informacji i promocji MCKAiPG.
przetwarzanie przez organizatorów zajęć danych osobowych dziecka – uczestnika zawartych w 
zgłoszeniu.

Imię i nazwisko ................................................................................... ..............................

Nr telefonu kontaktowego ................................................................................... ..............................

Czytelny podpis ................................................................................... ..............................

       Świeradów-Zdrój, dnia............................................

      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich 
danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i 
Promocji Gminy "Stacja Kultury" , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 

2. MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 
aresem email: ido@swieradowzdroj.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. 
Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach 
społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie 
danych osobowych i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa;

6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa:
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
- sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.



    ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
    DZIECKA  

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − nadaję upoważnienie Miejskie Centrum Kultury, 
Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, przy ul. Dworcowej 
1, zwane dalej również "MCKAiPG" na: wykorzystanie podstawowych danych osobowych 
mojego dziecka oraz zdjęć zawierających jego wizerunek zarejestrowany na zajęciach 
organizowanych przez MCKAiPG, na profilach internetowych zarządzanych przez MCKAiPG 
oraz w mediach w celu informacji i promocji MCKAiPG.
przetwarzanie przez organizatorów zajęć danych osobowych dziecka – uczestnika zawartych w 
zgłoszeniu.

Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................................................

Szkoła, klasa .....................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego .....................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………...

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ..............................................................................……….

     Świeradów-Zdrój, dnia.................................................. 

       KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Twoich 
danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i 
Promocji Gminy "Stacja Kultury" , z siedzibą w 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. Dworcowa 
2. MCKAiPG wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 
pod aresem email: ido@swieradowzdroj.pl

      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć. 
Wizerunek i dane osobowe (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na profilach 
społecznościowych zarządzanych przez MCKAiPG w celu działań promocyjnych.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody, bądź jej cofnięcie na wykorzystanie 
danych osobowych i wizerunku skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa:
- prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
- sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Jeżeli Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem ma 
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

      9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane  
profilowaniu.


