
Regulamin konkursu pn. „Gmina Lisia Góra ma Talent” 

 

Organizatorem konkursu pn. „ Gmina Lisia Góra ma talent” jest Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Gminy „Nasza Gmina” Lisia Góra przy patronacie Wójta Gminy Lisia Góra 

Arkadiusza Mikuły. 

CELE:  

1. Konkurs ma na celu prezentacje talentów i uzdolnień mieszkańców Gminy Lisia Góra, 

popularyzowanie zadań artystycznych, rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców, 

zaprezentowanie talentów szerszej publiczności, możliwość rozwoju dzieci. Każdy 

uczestnik powinien pokazać swoje wyjątkowe umiejętności w danej dziedzinie. 

W przeglądzie oczekujemy przede wszystkim talentu i szczególnych umiejętności 

uczestnika.  

UCZESTNICY: 

1.  Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec gminy Lisia Góra, bez ograniczeń   

wiekowych. W przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator wymaga 

zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów (załącznik nr 1) 

FORMA KONKURSU:  

  Krótka (max 3 min.)  prezentacja sceniczna.  

INFORMACJE OGÓLNE:  

 Uczestnicy dzieleni są na max 4 grupy wiekowe 

 Z każdej grupy wyłoniony zostaje jeden zwycięzca 

 występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych 

 podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie 

 występ może być indywidualny lub grupowy 

 uczestnicy są zobowiązani przynieść ze sobą nośnik audio wolny od wad fizycznych  

 uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od 

wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich 

 uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, 

grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie 

 organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, 

natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty niezbędne uczestnikom do występu 

zabezpiecza wykonawca 

 uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

 warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu) oraz zgody 

prawnego opiekuna, oraz dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Lisiej Górze lub 



sekretariatów szkół na terenie gminy Lisia Góra w nieprzekraczającym terminie do 

dnia 11 marca 2020r (włącznie)  

 uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie przesłuchań danej grupy 

wiekowej 

 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora 

 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Śmignie, 14 marzec 2020r (od godz. 9:00) .  

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:  

 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe. 

 Zwycięzcy wystąpią podczas letnich wydarzeń na Stadionie Sportowym w Lisiej Górze 

 Decyzja organizatora/ jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu 

podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się 

członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności 

przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych 

umiejętności. 

 Wyniki zostaną ogłoszone 14 marca 2020 roku po zakończonych prezentacjach 

uczestników (nie później niż o godz. 16:00) 

 Po zakończeniu przeglądu komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu  

konkursu. 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA:  

 

1. Zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.. 9 ust. 2 lit a 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 - RODO) oraz ustawę o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r. każdy z uczestników wydarzeń o których mowa w regulaminie 

przyjmuje do wiadomości, że:  

 

a. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia 

Góra „Nasza Gmina” . 



b. Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina”   zastrzega sobie 

prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz 

dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

c. Udział w przeglądzie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne 

utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego 

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina” . 

d.  W innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w 

dowolnym zakresie przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina” 

., w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 

przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 

informacje o działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia 

Góra „Nasza Gmina” , a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

e. Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina”  zapewnia, że 

wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, 

a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek 

roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

f. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju 

gminy Lisia Góra „Nasza Gmina”  i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

(w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych 

przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina”  w celach 

promocyjnych i rozpowszechniania działań jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie 

Adninistratorowi Danych Osobowych tj. Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra 

„Nasza Gmina” . 

g. Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina”  nie przekazuje, 

nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub 

instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą 

jednak przetwarzane przez Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza 

Gmina” . 

h. w celach marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem Na 

Rzecz rozwoju gminy Lisia Góra „Nasza Gmina” a Uczestnikiem. 

i.        Dane osobowe zostaną przekazane Gminie Lisia Góra (pełniącej patronat) do celów 

promocyjnych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte 

w nim warunki. 

 

      Data/ podpis uczestnika/ opiekuna 

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

 

 

 

 

 

 


