
 

 

REGULAMIN KONKURSU “TALENT MAM” 

Organizatorem Konkursu jest miasto Jastrzębie-Zdrój. Darczyńcą jest Fundacja JSW pod honorowym 
patronatem Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anny Hetman. 

1. Współorganizatorem i Partnerami Konkursu są osoby reprezentujące i działające w środowisku 
kultury z Jastrzębia-Zdroju tj.: Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, MOSiR 
Jastrzębie-Zdrój, Księgarnia Autorska, Siłownia Well Fitness, Cool School Jastrzębie-Zdrój, Explozja 
Tańca, Szkoła Jazdy Kameleon, Kawiarnia Mały Książę, Agencja Reklamowa Druczek, Bar Let’s Bubbles, 
Biuro Posła Krzysztofa Gadowskiego. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 11 do 19 lat. Uczestnicy powinni wykazywać się 
wysokimi uzdolnieniami w prezentowanej kategorii. 

3. Celem Konkursu jest umożliwienie osobom szczególnie uzdolnionym artystycznie zaprezentowanie 
swoich talentów w różnych dziedzinach artystycznych, w celu wyłonienia najciekawszych osobowości 
artystycznych wśród osób posiadających talent i umiejętności w jednej z trzech kategorii oraz 
promocja ich działań. 

4. Konkurs obejmuje trzy kategorie talentu scenicznego: 

● śpiew 
● taniec 
● gra na instrumencie 

5. Występ powinien trwać maksymalnie 3 minuty. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia podkładu muzycznego na pendrive we własnym 
zakresie.  

7. Uczestnik konkursu oświadcza, że prezentowany 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. 

8.1 Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 stycznia 2022 roku pod adresem: 
talentmam@um.jastrzebie.pl. Na podany adres mailowy należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia. 

8.2 O przyjęciu decyduje komisja, która w terminie 24-28 stycznia 2022 roku, na podstawie 
nadesłanych kart zgłoszeń, przeprowadza weryfikację uczestników i wyłania najlepszych z nich. 

9. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie 
niepieniężne za udział w konkursie. 

10. Wszystkie prace będą oceniać jurorzy zaproszeni przez organizatorów. Członek jury nie może być 
uczestnikiem konkursu „TALENT MAM”. 

11. Zasady wyłonienia zwycięzców: W trakcie konkursu uczestnicy zaprezentują się przed jury. 
Wykonanie zaprezentowane na scenie podczas konkursu podlegać będzie ocenie jury podczas obrad, 
które nastąpią po występach wszystkich uczestników. Oceniany będzie ogólny wyraz artystyczny. 
Decyzja jury jest ostateczna. Nagroda publiczności przyznawana jest przez publiczność na drodze 



 

 

głosowania za pomocą platformy Kahoot lub formularzy Google po zaprezentowaniu się wszystkich 
uczestników konkursu. 

12. W konkursie “TALENT MAM” wyłonionym zwycięzcom zostaną przyznane dyplomy i nagrody 
rzeczowe:                                                                                                                      
I miejsce - tablet 10’’ Apple iPad                                                                                                                               
II miejsce - słuchawki dokanałowe BEATS by DR. DRE Studio Buds                                                                           
III miejsce - Xiaomi Mi Band 5                                                                                                                                       
 Nagroda publiczności - JBL Party Box 100                                     

Ponadto, zwycięzcy konkursu “TALENT MAM” zostają automatycznie zakwalifikowani do Castingów 
Jurorskich konkursu “TALENTY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ”. 

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

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika konkursu przez Organizatora. 

 Jak będziemy przetwarzać Twoje dane 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:  
 

1. Informacje dotyczące administratora danych  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina miasta Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.  
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 

• e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl, 

• telefonicznie: 32 47 85 100. 
 
2. Inspektor ochrony danych - IOD  

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z 
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD)  
w następujący sposób: 

• listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60,  

• e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl. 
 

3. Cel przetwarzania Twoich danych oraz podstawy prawne  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 
(opublikowania informacji o laureatach konkursu), a także w celach archiwizacyjnych. Podstawę 
prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 7.1 Ustawy o 
samorządzie gminnym. Twoje dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, 
zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przekazane komisji konkursowej, która wyłoni najlepszych uczestników. 
Wizerunek, imię i nazwisko wybranych uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.jastrzebie.pl, profilu Facebook. 
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5. Okres przechowywania danych 

Będziemy przetwarzać Twoje w trakcie trwania procedury konkursowej i przez 5 lat po jej zakończeniu 
(kategoria archiwalna B5). 
 

6. Przysługujące uprawnienia  
Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzanych danych, 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, wycofanie zgody nie będzie miało jednak 
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
 

7. Obowiązek podania danych  
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie. 
 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 

 

 

 


