REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Limanowski Dom Kultury

PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Limanowa

I. UCZESTNICY:
Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić do niego mogą wszyscy mieszkańcy powiatu limanowskiego,
którzy mają ukończone 18 lat, a w przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
Uczestników nie dzieli się na grupy wiekowe.

II. O KONKURSIE:
Organizatorem konkursu jest Limanowski Dom Kultury.

Celem konkursu jest wyłonienie talentu z terenu powiatu limanowskiego. Przedmiotem konkursu jest
prezentacja własnego talentu.
Uczestnik, tj. osoba lub zespół mogą wykonać nie więcej niż jedną prezentację. Przesłanie zgłoszenia wiąże
się z wyrażeniem przez uczestnika zgody na umieszczenie jego danych osobowych (imię i nazwisko) na
stronie konkursu.
Konkurs odbędzie się na scenie podczas Dnia Dziecka 5 czerwca 2022 r.

Wręczenie czeków i dyplomów nastąpi podczas Dni Limanowej 2022. Prócz nagród laureaci wystąpią
wówczas przedstawiając nagrodzone prezentacje.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1.

Widowisko nie może być dłuższe niż 5 minut chyba, że inaczej zarządzi komisja konkursowa.

2.

W przypadku grup zorganizowanych (np. tanecznych, muzycznych) wymaga się wyznaczenia
lidera grupy.

3.

Zdobywca I miejsca w roku 2019 nie może uczestniczyć w XI Limanowskim Talent Show.

4.

Nie dopuszcza się możliwości zmiany repertuaru/rodzaju prezentacji w dniu konkursu!!!

IV. OCENA UCZESTNIKÓW:
1.

O ostatecznym wyniku zadecyduje komisja konkursowa.

2.

Jury dokona oceny i wyboru zwycięzców według ustalonych, powszechnie stosowanych, kryteriów
artystycznych (pomysłowość, oryginalność, sposób przedstawienia).

3.

Po naradzie jury, w tym samym dniu, nastąpi ogłoszenie wyników przez jej przewodniczącego.

4.

W przypadku wokalistów, muzyków i zespołów muzycznych dodatkowo punktowane i szczególnie
brane pod uwagę przez jury będą kompozycje własne.

V. NAGRODY:
1. Organizator przewiduje nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Limanowa
w następującej wysokości:

a) I NAGRODA - 1500 zł
b) II NAGRODA - 1000 zł
c) III NAGRODA - 500 zł

Oprócz nagród pieniężnych zdobywcy trzech pierwszych miejsc wystąpią podczas koncertu w trakcie Dni
Limanowej 2022.

VI. UWAGI DODATKOWE:
1. W przypadku niskiej liczby zgłoszonych kandydatur, organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania konkursu (konkurs zostanie przeprowadzony, gdy do komisji wpłynie, co najmniej 20
zgłoszeń).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. W takim wypadku wszystkie osoby,
które zgłosiły chęć uczestnictwa zostaną poinformowane do 30 maja 2022 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prezentacji niespełniających wymogów
regulaminu oraz sprzecznych z powszechnie przyjętymi zasadami etycznymi oraz współżycia
społecznego.

4. Uczestnicy zgłaszający widowisko propagujące treści gorszące, wbrew prawu, mające na celu
obrażenie kogoś - zostają automatycznie zdyskwalifikowani.
5. Komisja ma prawo przerwać występ w każdej chwili.
6. Wszelkie wymagania techniczne należy opisać w karcie zgłoszenia i uzgodnić z organizatorem.
7. W przypadku:
a. uszczerbku na zdrowiu w czasie pokazu pełną odpowiedzialność za szkody bierze pełnoletni

uczestnik lub prawny opiekun w przypadku nieletnich,
b. zniszczenia mienia publicznego w czasie pokazu koszty ponosi pełnoletni uczestnik lub

prawny opiekun w przypadku nieletnich.
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
organizatora:
•

w celu realizacji konkursów - zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz 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) i nowych aktów
wykonawczych;

• uczestnicy pełnoletni, rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są
wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie przez organizatora na zasadzie wyłączności
wizerunku swojego oraz swoich dzieci, utrwalonego podczas konkursów na fotografiach
oraz zapisach wideo, który będzie umieszczany:
• a) na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl oraz stronie
internetowej Urzędu Miasta limanowa www.miasto.limanowa.pl,
• b) portalu społecznościowym Facebook: LDK www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz UM
Limanowa www.fb.com/MiastoLimanowa,
• c) w działaniach promocyjnych Limanowskiego Domu Kultury,
• d) na portalu internetowym limanowa.in.

KARTY ZGŁOSZENIA
ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NIE MA
MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA KART ZGŁOSZENIA ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ!!!

Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jest ona również dostępna na stronie
www.ldk.limanowa.pl.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy złożyć karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27 maja 2022 r.:
- osobiście w sekretariacie Limanowskiego Domu Kultury
- lub za pośrednictwem poczty na adres:
Limanowski Dom Kultury
ul. B. Czecha 4
34-600 Limanowa

PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE KART ZGŁOSZENIA!!!
KARTY WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!!

UWAGA!!! WAŻNE!!!
W przypadku korzystania z muzyki mechanicznej wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć podkład
muzyczny na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych!!! Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie
kart zgłoszeniowych.

V. TERMINY
• Przesłuchania konkursowe i wyłonienie laureatów:
Dzień Dziecka, 5.06.2022 r. od godz. ok 16:00/17:00 – szczegółowa godzina będzie znana bliżej terminu

• Uroczyste wręczenie nagród i koncert z udziałem laureatów XI Limanowskiego Talent Show:
scena Dni Limanowej 2022 – termin zostanie podany wkrótce

VI. INFORMACJE:
Kinga Lewandowska, Joanna Dębska – Limanowski Dom Kultury, tel.: 18/337 16 03

KARTA ZGŁOSZENIA
XI LIMANOWSKI TALENT SHOW 5.06.2022 r.
1. Imię i nazwisko/zespół ….................................................................................................……………………………
2. Kategoria prezentacji .........................................................................................................…………………………
3. Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy................................................................................................................……………………..
5. Adres e-mail:……………………….…………………………………………………………………………………………….........................
4. Osiągnięcia artystyczne, coś o sobie, wiek ….................................................................………………………………
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Wymagania techniczne podczas występu …..................................................................………………………………
.…........................................................................................................................................................................
...................................................................................……………………………..........................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów danych osobowych zawartych
w karcie zgłoszenia do realizacji konkursu (wyrażenie zgody jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka (niepotrzebne skreślić) na zasadzie
wyłączności utrwalonego podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach wideo. Wizerunek będzie umieszczony:

•
•
•
•

a) na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl oraz stronie internetowej
Urzędu Miasta limanowa www.miasto.limanowa.pl,
b) portalu społecznościowym Facebook: LDK www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz UM Limanowa
www.fb.com/MiastoLimanowa,
c) w działaniach promocyjnych Limanowskiego Domu Kultury,
d) na portalu internetowym limanowa.in.

Zapoznałem się z regulaminem XI LIMANOWSKIEGO TALENT SHOW, który jest dostępny na stronie
internetowej www.ldk.limanowa.pl.
Administratorem Danych Osobowych są Limanowski Dom Kultury mieszczący się w Limanowej 34-600, ul. B. Czecha 4
reprezentowany przez Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury Panią Magdalenę Szczygieł-Smaga, która jest dostępna w
poniedziałek w godzinach 10-11 pod telefonem 18 3371603 lub adresem mailowym magdalena.smaga@ldk.limanowa.pl oraz
Urząd Miasta Limanowa mieszczący się w Limanowej 34-600, ul. Jana Pawła II 9 reprezentowany przez Burmistrza Miasta
Limanowa Władysława Biedę, który jest dostępny w piątek w godzinach 13-14 pod telefonem 18 3372054 lub adresem
mailowym burmistrz@miasto.limanowa.pl. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zapoznałem się z regulaminem XI LIMANOWSKIEGO TALENT SHOW, który jest dostępny na stronie internetowej
www.ldk.limanowa.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)
2. 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) i innych aktów wykonawczych
3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062)

........................................................
miejscowość, data

......................................
podpis/podpis opiekunów prawnych

