
 
 

 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU z dziedziny kultury 

pn.  „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020” 

pod Honorowym Patronatem 

Anny Hetman Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Darczyńcą jest Fundacja JSW. 

2. Współorganizatorem i Partnerami Konkursu są osoby reprezentujące i działające  w środowisku 

kultury z Jastrzębia-Zdroju tj.: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Jastrzębska Rada 

Kultury, Młodzieżowa Rada Miasta. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób z Jastrzębia-Zdroju w wieku od 15 do 100 lat. Uczestnicy 

powinni wykazywać się wysokimi uzdolnieniami w prezentowanej dziedzinie sztuki. 

4. Celem Konkursu jest umożliwienie osobom szczególnie uzdolnionym artystycznie 

zaprezentowania swoich talentów w różnych dziedzinach artystycznych, w celu wyłonienia 

najciekawszych osobowości artystycznych wśród osób posiadających różnorodne talenty 

i umiejętności oraz promocja ich działań. 

5. Konkurs obejmuje  temat dowolny w kategorii:  

• sceniczna tj. śpiew, muzyka, taniec, teatr, recytacja, 

• literacka tj. poezja, proza (opowiadania, reportaż),  

• plastyczna tj. rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, dowolnie łączone, 

• fotografia 

• film  (nie dłuższy niż 15 minut).  

Można złożyć tylko 1 pracę, utwór w danej kategorii zgodnie z wymogami określonymi poniżej. 



 
 

 
 

 

 

6. W kategorii scenicznej:  

Taniec - materiał  nie dłuższy niż dłuższy niż 3,20 minuty - plik wideo, 

śpiew, muzyka - materiał  nie dłuższy niż 3 minuty - plik audio lub wideo, 

teatr - materiał  nie dłuższy niż 10 minut - plik wideo, 

recytacja i inne formy sceniczne - materiał  nie dłuższy niż 5 minut - plik audio lub wideo. 

Dopuszczalne formaty pliku audio: .mp3, .wav, .flac Dopuszczalny rozmiar pliku audio: 8 MB 

Pliki audio należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl.  

Pliki wideo należy umieścić w serwisie YouTube oraz przesłać link na adres: 

talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl. 

6.1 Kategoria literacka: 

Wiersze – 1 zestaw maksymalnie do 3 wierszy, zestaw nie przekraczający 3 str., format A-4, czcionka 

Times New Roman 12 

Proza - 1 opowiadanie, reportaż, – maksymalnie 3 str., format A-4, czcionka Times New Roman 12, 

Utwory należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl. 

 6.2.  W kategoriach:  

Plastycznej - fotografia, 

Film – nie dłuższy niż 15 minut. 

Dopuszczalne formaty pliku obrazu: .jpg. Dopuszczalny rozmiar fotografii: 8 MB. 

Pliki ze zdjęciami należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl.  

Pliki wideo należy umieścić w serwisie YouTube oraz przesłać link na adres: 

talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl. 

7.  Uczestnik konkursu oświadcza, że prezentowany występ, dzieło jest oryginalne i wolne 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. 

8.  Wszystkie prezentacje  w/w kategoriach wraz z kartą zgłoszenia w danej kategorii należy 

przesłać elektronicznie w formie linku do filmu w serwisie YouTube, pliku audio lub zdjęć  

do 15.03.2020 r. na adres: talentyJZ2020@um.jastrzebie.pl  

8.1. Odbiór prezentacji zostanie potwierdzony przez Organizatora. 

9.  Uczestnikowi konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, 

świadczenie niepieniężne za udział w konkursie. 



 
 

 
 

10. Wszystkie prace będą oceniać niezależni profesjonaliści z  każdej w/w kategorii, jurorzy 

zaproszeni przez organizatorów i współorganizatorów. Członek jury nie może być uczestnikiem 

konkursu „TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020”. 

11. Selekcja Uczestników przebiegać będzie w trzech etapach - dokładne terminy zostaną 

ogłoszone w dodatkowych ogłoszeniach zamieszczonych na stronie www.talentyJZ2020.jastrzebie.pl  

a)  I Etap – Casting Wstępny, który zakończy się wyborem około 100 najciekawszych 

przedsięwzięć w różnych kategoriach.  

b)  II Etap – Castingi Jurorskie. Występy „na żywo” przed publicznością. Prezentacja innych form 

w jastrzębskich instytucjach kultury, szkołach. Na tym etapie każdy uczestnik (ze 100 wybranych 

w I etapie), który otrzyma od jurorów najwyższe oceny w każdej kategorii w II etapie dostanie się do III 

etapu. Do III etapu zakwalifikują się najlepsze dzieła z każdej  kategorii. Spośród, tych wybranych dzieł 

wyłoniona zostanie nagroda publiczności w postaci głosowania na adres: 

www.talentyJZ2020.jastrzebie.pl 

c)  III Etap – Gala Artystów, która zakończy się wyborem spośród  występujących i prezentujących 

prace oficjalnym ogłoszeniem wyników na stronie: www.talentyJZ2020.jastrzebie.pl 

Gala Artystów odbędzie się w Kinie Centrum Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w którym 

pokazane zostaną prace artystyczne oraz występy najlepszych. Zostaną one poddane ocenie Jury – 

NAGRODA JURY, oraz głosowaniu - Zwycięzcą Konkursu zostanie artysta, którego występ  artystyczny 

lub praca artystyczna otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu na stronie   

www.talentyJZ2020.jastrzebie.pl - NAGRODA INTERNAUTÓW. 

12. W konkursie pn. TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020. zostaną wyłonione najlepsze 

dzieła, osobowości artystyczne, którym zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe: aparat 

fotograficzny lub kamera GoPro, lub bon wartości 300,00 zł.  Łącznie przekazanych zostanie 20 nagród 

w w/w kategoriach wybranych podczas III etapu selekcji. Ponadto, zwycięzcy będą mogli 

zaprezentować swój występ lub swoje dzieła podczas imprez miejskich oraz w lokalnych mediach. 

13. O podziale nagród zdecyduje powołane przez organizatora Jury.  

14. Po konkursie dodatkowo odbędzie się promocja talentów pokaz filmu i publikacji, konferencja 

prasowa z najlepszymi osobowościami artystycznymi, zaproszenie na promocję przedstawicieli innych 

Miast -  w Miejskim Ośrodku Kultury. Termin zostanie ogłoszony po zakończeniu III etapu konkursu. 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania i eksponowania prac konkursowych. 

16. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie zapisów Regulaminu oraz wypełnienie karty 

zgłoszenia  – n/w 

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika konkursu przez Organizatora zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  z Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym informujemy, że: 

a)  Administratorem danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. 



 
 

 
 

b)  Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura 

ds. Zarządzania Jakością, tel. 32/47 85 174. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu z dziedziny kultury. 

d) Dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 

e) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 

8 marca 1990. 

f) Przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści swoich 

danych osobowych. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) wieczyście zgodnie z kategorią 

archiwalną A. 

h) Podanie danych osobowych jest wymogiem. W przypadku niepodania danych osobowych. 

Organizator wezwie Uczestnika konkursu do uzupełnienia dokumentów, zawierających wymagane 

dane osobowe. 

i) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

j) Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do PUODO z siedzibą 

w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie 

danych osobowych.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu 

bez wynagrodzenia, w celu promocji konkursu.   


