
 

 

Regulamin konkursu “TALENT MAM” 

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

1. Współorganizatorem i Partnerami Konkursu są̨ 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 wykazywać́ 
się wysokimi uzdolnieniami w prezentowanej kategorii. 

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

4. Konkurs obejmuje trzy kategorie talentu scenicznego: 

o śpiew 
o taniec 
o 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 zostaną̨ 
zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się̨ zaspokoić́ 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 zostaną̨ 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 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 występów wykonanych podczas konkursu 
bez wynagrodzenia, w celu promocji konkursu. 

 


