Regulamin II edycji konkursu
„Żmigród Talent Show”

§1
Adresaci konkursu
Konkurs „Żmigród Talent Show” adresowany jest do dzieci uczęszczających do szkół, przedszkola
i placówek edukacyjnych, znajdujących się na terenie naszej gminy. W konkursie mogą także brać udział
osoby indywidualnie zamieszkujące na terenie Gminy Żmigród.
§2
Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie.
§3
Patronat honorowy
Patronem honorowym konkursu jest Burmistrz Gminy Żmigród.
§4
Cele konkursu
Celami konkursu są:






Rozwijanie pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży;
Umocnienie postaw etycznych i estetycznych wśród społeczności lokalnej;
Stworzenie formy współpracy i informacji między instytucjami działającymi na terenie gminy,
a społeczeństwem;
Promowanie młodych, utalentowanych mieszkańców Gminy Żmigród;
Inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami.
§5
Nagrody

Nagroda główna została ufundowana przez Burmistrza Gminy Żmigród.
Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród w wyjątkowych sytuacjach.

§6
Jury konkursowe
Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez Jury konkursowe powołane przez organizatorów konkursu.
§7
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie utalentowanych młodych mieszkańców gminy. Konkurs obejmuje
wszystkie dziedziny sztuki np.: kabaret, teatr, śpiew, malarstwo, hafciarstwo, sport, kulinaria, recytacja, itp.
§8
Zasady udziału w konkursie.
1. Uczestnicy konkursu zostaną wyłonieni najpierw na szczeblu szkolnym/ przedszkolnym/placówki
edukacyjnej. Następnie uczestnicy wytypowani przez szkołę /przedszkole/placówkę edukacyjną
składają kartę uczestnictwa w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie (ul. Wrocławska 12 –
wejście od strony Biblioteki Miejskiej).
2. Finał konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych
1) Młodsi – do 10 lat
2) Juniorzy – od 11 lat do 16 lat
3. Finał odbędzie się podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka w Zespole Pałacowo- Parkowym.
4. Warunkiem udziału w finale konkursu jest zgoda rodziców dostarczona do Gminnego Centrum
Informacji w Żmigrodzie.
§9
Maksymalna liczba uczestników
Eliminacje szkolne/ przedszkolne wyłaniają następującą maksymalna liczbę uczestników:
1. Przedszkole „Zielona Dolina” - 2 uczestników
2. Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego - 2 uczestników ( kategoria kl. I-III) i 2 uczestników (
kategoria kl. IV-VI)
3. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku - 1 uczestnik
( kategoria I-III) i 1 uczestnik ( kategoria kl. IV-VI)
4. Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Barkowie - 1 uczestnik
( kategoria I-III) i 1 uczestnik ( kategoria kl. IV-VI)
5. Szkoła Podstawowa w Radziądzu - 1 uczestnik
( kategoria I-III) i 1 uczestnik ( kategoria kl. IV-VI)
6. Szkoła Podstawowa w Powidzku - 1 uczestnik
( kategoria I-III) i 1 uczestnik ( kategoria kl. IV-VI)
7. Powiatowy Zespół Szkół - 2 uczestników (kl. I-III Gimnazjum)
8. Zespół Szkół Dwujęzycznych - 2 uczestników (kl. I-III Gimnazjum)
9. Zespół Szkół Specjalnych - 2 uczestników
10. Placówka Wsparcia Dziennego - 1 uczestnik.

§ 10
Terminy
1. Szkoły/ przedszkole/placówka dokonują eliminacji w dowolny sposób i w dowolnym terminie
przed datą ostatecznego zgłoszenia karty uczestnictwa w finale do Gminnego Centrum Informacji
w Żmigrodzie.
2. Uczestnicy wytypowani przez szkołę/przedszkole/placówkę, zgłaszają karty uczestnictwa wraz ze
zgodą rodziców i niezbędnymi materiałami do prezentacji w Gminnym Centrum Informacji w
Żmigrodzie (wejście od strony Biblioteki) do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 15.00.
3. Finał konkursu „ Żmigród Talent Show” odbędzie się 3 czerwca 2018 r. w Zespole Pałacowo –
Parkowym ok. godziny 14.00.
§ 11
Dodatkowe informacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Czas przedstawienia dla jednej osoby od 3-5 min.
Przed finałem należy dostarczyć do organizatora niezbędne do prezentacji materiały, np. podkład
muzyczny do wykonania utworu itp.
Udział w konkursie ma charakter jawny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania, udostępniania i przetwarzania informacji, które
są przedmiotem konkursu celem promocji i realizacji procesu Konkursu.
Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w
brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych
osobowych. Administratorem danych jest Zespól Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140
Żmigród”

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia uczestnictwa

II edycja Żmigród Talent Show
Imię i nazwisko uczestnika
Szkoła/ przedszkole/placówka
która/e wyłoniła/o finalistę
Klasa
Rodzaj prezentacji
Potrzebne materiały do prezentacji
na scenie
Czas trwania utworu (nie może
przekraczać 5 minut)
Kilka słów o uczestniku, wiek,
zainteresowania, zamiłowania, pasje
itp.
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny) - należy wypełnić, gdy
uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia.
Wyrażam zgodę na udział dziecka
..............................................................
(imię i nazwisko) którego
jestem prawnym opiekunem na
„Żmigród Talent Show” organizowanym przez Zespół Placówek Kultury.

udział

w

konkursie

Oświadczam, że akceptuję regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów przeprowadzenia
konkursu oraz w celu promocji tegoż przedsięwzięcia przez Administratora danych osobowych, którym
jest Zespól Placówek Kultury z siedzibą ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród, zostałem poinformowany o
tym, iż przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek,
jeżeli są one niepoprawne lub niepełne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (j.t.-Dz. U. z 2016 r. r. poz. 922.).
....................................................
czytelny podpis

