
Regulamin Konkursu  

„Utalentowane Krosno Odrzańskie” 

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Raduszczanka, we współpracy z Centrum 

Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim oraz Sołectwem Stary Raduszec. 

2. Konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom 

Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. Zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mailowy robertnarkun@o2.pl 

§2. OGÓLNE ZASADY KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wspieranie środowiska artystycznego i kulturalnego, wyłonienie  

i nagrodzenie najciekawszych przejawów kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Krosno 

Odrzańskie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży lub grupa osób (np. amatorski zespół muzyczny lub grupa 

taneczna jako Uczestnik zbiorowy). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w takim związku z jurorami, iż mogłoby 

to budzić wątpliwości co do obiektywnych rozstrzygnięć. 

4. Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia przez Uczestnika na adres 

robertnarkun@o2.pl zawierającego dane Uczestnika będącego mieszkańcem, w przypadku 

Uczestnika zbiorowego dane wszystkich członków (imię, nazwisko, adres zamieszkania – NIE 

ADRES ZAMELDOWANIA!). 

5. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu i jego znajomość 

przez Uczestnika.  

6. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika występ jest oryginalny 

i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W razie gdy, wobec 

Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób 

trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu. 

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża na rzecz Organizatora Konkursu zgodę na 

wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora imienia, 

nazwiska oraz wizerunku, w tym na obrót nośnikami/egzemplarzami, na których utrwalono ten 

wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami  

i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w ramach działań promocyjnych  

i archiwizacyjnych Organizatorów. Organizator Konkursu oświadcza, że wykorzystanie imienia, 

nazwiska lub wizerunku zgodnie z niniejszą zgodną nie naruszy niczyich dóbr osobistych ani 

innych praw. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu promocji Gminy Krosno Odrzańskie. 

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zgodę na wykorzystanie wizerunku udziela 

nieodpłatnie. 

8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zezwoleniem na publikowanie 

i rozpowszechnianie filmów w imieniu organizatorów. Przekazanie praw do filmów jest 

nieodpłatne. 

9. Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o niebezpieczeństwach związanych  

z jego występem, udziale w nim zwierząt i użyciu ognia. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za w/w elementy występu. 
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10. Występ nie może obrażać uczyć innych osób, zawierać treści wulgarnych. 

11. Zabrania się spożywania i promowania używek. 

 

§3. I ETAP – ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia Uczestników są przyjmowane w sekretariacie CAK „Zamek”  okresie od dnia  

01  września  do dnia 07 września 2016 r. do godziny 14:00 oraz drogą e-mailową na adres 

robertnarkun@o2.pl od dnia 01 września do dnia 07 września do godziny 23.59. Organizator 

przyjmuje internetowe zgłoszenia Uczestników, zgłoszenia mogą dokonać osoby spełniające 

wymagania określone w Ogólnych zasadach Konkursu. Organizator może dokonać zmian czasu 

trwania rejestracji zgłoszeń. 

2. Spośród Uczestników, którzy dokonają zgłoszeń Organizator wybierze te propozycje, które będą 

do pogodzenia z harmonogramem imprezy i nie będą nadmiernie wymagające logistycznie. 

Zakłada się możliwość dania szansy na pokazanie talentów wszystkim chętnym.  

3. Organizator może przyjmować zgłoszenia także po upływie  terminu zgłoszeń, jednak tylko  

w przypadku gdy liczba uczestników jest zbyt mała lub występ może wpłynąć pozytywnie na 

poziom imprezy. Decyzję w tym zakresie pozostawia się subiektywnej ocenie organizatora. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie pieniężne 

za udział w konkursie. 

§4. II ETAP – GALA FINAŁOWA 

1. Ten etap przeprowadzony zostanie w Starym Raduszcu na terenie placu sportowego i w jego 

okolicach (scena) w dniu 10  września 2016r. od godziny 13.00 z udziałem Jury oraz publiczności. 

2. Uczestnicy, są zobowiązani przygotować krótki występ maksimum do 10 minut, opracowany 

według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. 

Uczestnicy, są również zobowiązani dostarczyć podkład muzyczny nagrany na wolnym od wad 

fizycznych nośniku do 08  września 2016 r. 

3. Jury składające się z przedstawicieli organizatorów podda ocenie występy, komentując ich 

wartości artystyczne oraz przyznając punkty. Punktacja nie jest jawna. 

4. Zwycięzcą i laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, którego występ otrzyma największą 

liczbę punktów i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora z powodu naruszenia 

Regulaminu. 

5. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym, kto został zwycięzcą Konkursu w trakcie trwania Gali 

Finałowej. 

6. Uczestnik finału, którego występ otrzyma największa liczbę głosów, zostanie Zwycięzcą 

Konkursu i otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową. Jury przyzna dodatkowe 

nagrody, wyróżnienia w kategoriach, zależnych od dokonanych zgłoszeń uczestników. Jury może 

przyznać nagrody za występy osobom, które swoim talentem nawiązują do dorobku kulturalnego 

ludowego i wiejskiego, a także za twórczość dzieci i młodzieży. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawo do reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy 

każdemu Uczestnikowi w ciągu 3 dni od daty wyłonienia jego laureatów do II Etapu Konkursu. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie 

powiadomiony o wynikach rozstrzygnięcia reklamacji. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. W kwestiach spornych bądź nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma 

Organizator. 
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4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może go wykluczyć na 

każdym etapie Konkursu. 

5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Konkursie, ani nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe innym osobom biorącym udział w Konkursie. 

Uczestnicy przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na 

cały czas trwania Konkursu. Każdy Uczestnik konkursu oświadcza, iż będzie posiadał 

ubezpieczenie NNW obejmujące odpowiedzialność za zdarzenia, które miały miejsce podczas  

i w związku z trwaniem Konkursu. 


