Regulamin konkursu wokalnego
„ Odkryj talent ”

I. Organizator
Organizatorem konkursu wokalnego „ Odkryj talent ” jest Stowarzyszenie
Wokół Dzierzkowic, Terpentyna 182, 23-251 Dzierzkowice. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
II. Cel.
Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i
wokalistek z terenu gminy Dzierzkowice ,aktywizacja mieszkańców gminy,
współpraca międzypokoleniowa mieszkańców gminy Dzierzkowice.
III.

Uczestnicy konkursu

1. Rywalizacja odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby mieszkające w
gminie Dzierzkowice.
3. Uczestnikami konkursu mogą być wokaliści lub zespoły.
IV.

Informacje ogólne:

1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: eliminacje i finał.
2. Termin eliminacji : 12.05.2019 r. , 19.05.2019 r.
3. Miejsce eliminacji: 12.05.2019 r. – scena plenerowa Ludmiłówka,
19.05.2019 r. – scena plenerowa Dzierzkowice Rynek.
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4. Godzina rozpoczęcia eliminacji: 15:00
5. Finał konkursu „Odkryj talent” odbędzie się 02.06.2019 r. podczas Dnia
Rodziny na scenie plenerowej w Dzierzkowicach Rynku.
6. Liczba zgłoszeń do eliminacji jest nieograniczona. Komisja
regulaminowa wybierze 50 uczestników konkursu na podstawie
dostarczonych zgłoszeń.

V. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w eliminacjach?
1. Uczestnicy zgłaszają swój udział na karcie zgłoszeniowej dostępnej na
stronie www.dzierzkowice.pl lub na profilu stowarzyszenia na
facebooku.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.04 .2019 r. Karty zgłoszeniowe
można dostarczyć osobiście do sekretarza stowarzyszenia , Terpentyna
170 – siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres:
swd.dzierzkowice@wp.pl. Wszelkie informacje udzielane są pod nr
tel. 783 650 800.
3. Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez rodziców lub prawnych
opiekunów.
VI. Co należy przygotować?
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu.
Długość występu nie może przekraczać 5 minut .
2. Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór a cappella lub z
podkładem muzycznym.
3. Podkład muzyczny uczestnicy przygotowują na płytach CD-AUDIO lub
pendrive. Płytę lub pendrive opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika
konkursu należy dostarczyć w dniu występu do organizatora. Płyta lub
pendrive musi zawierać dokładnie jeden podkład muzyczny.
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VII. Organizacja na miejscu eliminacji.
1. Występy na scenie będą odbywały się według kolejności otrzymanych
indywidualnych numerów.
2. Po przybyciu, każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do
organizatora konkursu w celu potwierdzenia występu oraz otrzymania
indywidualnego numeru. Potwierdzenie przybycia oraz wydawanie
numerów odbywać się będzie w dniu eliminacji i finału u organizatora.
3. Wydawanie indywidualnych numerów od godz.14:00
VIII.
Jury:
1. Uczestników będzie oceniać Jury powołane przez organizatora,
składające się z doświadczonych muzyków i pedagogów.
2. Werdykt końcowy – wyłonienie finalistów – zostanie ogłoszony przez
Jury w dniu eliminacji.
IX.
Nagrody
1. Każdy uczestnik eliminacji otrzyma nagrodę rzeczową.
2. Zwycięzcy finału otrzymają nagrody:
1 miejsce – komputer przenośny
2 miejsce – smartfon
3 miejsce - tablet
X. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w
regulaminie.
2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
postanowienia niniejszego regulaminu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze aktywizacyjnym poprzez realizację
zadania „Odkryj talent” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW- 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

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 w celach
rekrutacji konkursu wokalnego „ Odkryj talent ”

………………………………..
(data, podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Lokalna Grupa
Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik oraz Stowarzyszenie „Wokół
Dzierzkowic”, Terpentyna 182, 230251 Dzierzkowice.
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 osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo:
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- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
………………………………..
(data, podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika)
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