REGULAMIN KONKURSU
HYŻNE TALENT SHOW 2021
§1
ORGANIZATOR
1.

Organizatorem konkursu pn. „Hyżne Talent SHOW 2021” jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem,
Hyżne 182, 36-024 Hyżne, w ramach odbywających się Dni Gminy Hyżne.
2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Hyżne.

§2
CEL KONKURSU
1.Celem konkursu jest:
 Znalezienie i promocja nowych talentów
 umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów na dużej scenie
 popularyzowanie działań artystycznych
 rozwijanie kreatywności i zainteresowań
 promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających talenty i umiejętności w 3
kategoriach
 integracja społeczności lokalnej.
§3
OGÓLNE ZASADY KONKURSU
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, którzy chcą zaprezentować swoje
zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
Konkurs odbywać się będzie w 2 kategoriach wiekowych:
I kategoria: Dzieci i młodzież do 15 r. ż
II kategoria: Młodzież i dorośli 16 +
III kategoria: Grupy
Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni oraz zespoły.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przedkładają kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do
niniejszego regulaminu do dnia 11.07.2021 r. - osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Hyżnem, e-mail (scan): gok@hyzne.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Kultury
w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne.
Osoby niepełnoletnie zgłasza dorosły – rodzic lub opiekun prawny.
Podczas występu organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony. Pozostałe rekwizyty potrzebne
uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam uczestnik/uczestnicy.
Prezentacja talentu może mieć formę sceniczną lub muzyczną np. śpiew, taniec, gra na instrumencie,
iluzja, recytacja, akrobacja, inscenizacja, wyczyn sportowy itd.
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8. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem
muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i
nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem), który dostarczy organizatorowi najpóźniej 3 dni przed
rozpoczęciem imprezy tj. do dnia 21.07.2021
9. Prezentacja talentu nie powinna być dłuższa niż 5 minut.
10. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według kolejności ustalonej przez organizatorów w
drodze losowania.
11. Finał konkursu odbędzie się na scenie podczas Dni Gminy Hyżne, w dniu 24 lipca na Stadionie
Sportowym w Dylągowce od godziny 16:30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny
finału konkursu.
12. W przypadku dużej ilości uczestników organizatorzy przeprowadzą eliminacje wstępne w dniach 14 –
16 lipca 2021 r. w miejscu, o którym organizator poinformuje uczestników.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu eliminacji wstępnych.
14. Talenty uczestników (podczas eliminacji i finału) oceniać będzie jury powołane przez organizatora,
składające się od 3 do 5 osób.
15. Kryteria oceny - Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0-5, w zależności od:
•poziomu trudności repertuaru
•wyrazu scenicznego (ogólna prezentacja, ubiór, ruch sceniczny, kontakt z publicznością)
•umiejętności wokalnych, tanecznych itd.
16. Zwycięzcom finału konkursu poszczególnych kategorii (I, II, III miejsca oraz wyróżnień) zostaną
przyznane dyplomy i atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
§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 w Internecie, prasie, radiu i TV oraz innych mediach
informujących o konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
3. Decyzja Jury jest ostateczna.
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Załącznik do Regulaminu Konkursu
Hyżne Talent Show 2021

KARTA ZGŁOSZENIA
HYŻNE TALENT SHOW 2021
Nazwa grupy
Uczestnik

Ilość osób w grupie:
Imię

Nazwisko

Rodzic / opiekun prawny
(dot. osób nieletnich)

Imię

Rok ur.

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
przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)*

konkursu

organizowanego

………………………………………………………………………..
(podpis uczestnika)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w tym ujawnienie
jego imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego podczas konkursu
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem w zakresie niezbędnym do upublicznienia:
□ na stronie internetowej www.gok.hyzne.pl, www.hyzne.pl portalach społecznościowych prowadzonych
przez GOK i Gminę Hyżne m.in. Facebook, Youtube
□ w audycjach telewizyjnych,
□ w audycjach radiowych,
□ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach
□ w kronice GOK lub kronice okolicznościowej,
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□ w gablotach i na tablicach ściennych
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…..………………………………………...
(data, czytelny podpis)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem (adres: Hyżne 182, 36-024 Hyżne tel.
172295038 e-mail: gok@hyzne.pl)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane
dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).
5. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela
ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni
dobrowolne.
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