
        Regulamin konkursu „LWÓWECKI FESTIWAL TALENTÓW” 
ORGANIZATOR 
- Lwówecki Ośrodek Kultury  
  ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 45 32, 

www.lok.lwowekslaski.pl, lok@lwowekslaski.pl  
WSPÓŁORGANIZATORZY 
- Szkoła Podstawowa nr 2  
  Al. Wojska Polskiego , 59-600 Lwówek Śląski, Tel. 75 64 77 920 
www.sp2lwowekslaski.szkolnastrona.pl, sp2lwowekslaski@vp.pl  
- Szkoła Podstawowa nr 1 
  ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śl., tel. 75 782 47 92,  
www.sp1lwowek.szkolnastrona.pl, szkola@sp1lwowek.pl 
PATRONAT HONOROWY 
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
PATRONAT MEDIALNY  
Muzyczne Radio, Nowiny Jeleniogórskie 
 
CELE KONKURSU: 
- wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu uzdolnień i talentów, 
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
- wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorakie    
   talenty i umiejętności, 
- zaprezentowanie w środowisku lwóweckim różnorodnych talentów, 
- rozwijanie  kreatywności dzieci i młodzieży. 
 
UCZESTNICY KONKURSU 
Konkurs jest otwarty dla dzieci i młodzieży w wieku do 20 lat  
Uczestnikiem może być jedna osoba lub grupa osób 
(np.  zespół muzyczny, grupa taneczna itp.). 
Uczestnik zgłaszający się do udziału w konkursie ma obowiązek posiadać 
legitymację szkolną lub dowód osobisty.  
W przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie 
wymagał zgody podpisanej przez rodziców. 
W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci głównych nagród z poprzednich 
dwóch edycji Lwóweckiego Festiwalu Talentów.  
 
O zakwalifikowaniu uczestnika/zespołu do konkursu decyduje powołana przez 
organizatorów Komisja, której decyzja jest ostateczna i niepodważalna. 
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FORMA KONKURSU 
Krótka prezentacja sceniczna: 
- śpiew, 
- taniec, 
- gra na instrumencie, 
- pokaz sportowy, akrobatyczny, 
- prezentacja umiejętności aktorskich, kabaretowych, recytatorskich, 
- zdolności manualne, 
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,  
- pokaz sprawności fizycznej, 
- małe formy teatralne, 
- inne … 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
- każda prezentacja może trwać maksymalnie  3 minuty; 
- uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego, zobowiązani są dostarczyć 
  nagranie przed występem organizatorom, na wolnym od wad fizycznych     
  nośniku (w formacie cda, mp3); 
- prezentacja uczestnika musi być dostosowana do możliwości technicznych   
  oferowanych przez organizatora; 
- organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony,     
  odtwarzacze CD, mp3; (potrzeby w tym zakresie należy opisać w karcie     
  zgłoszenia);  
- inny sprzęt (nie wymieniony w regulaminie) i ewentualne rekwizyty potrzebne  
  do występu zabezpieczają  sami wykonawcy.  
  
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia 
(karta zgłoszenia w załączeniu) oraz dostarczenie jej (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich wraz ze zgodą rodziców) do Lwóweckiego 
Ośrodka Kultury w Lwówku Śl. w nieprzekraczalnym terminie  
do 24 lutego 2020 r. 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania 
materiałów fotograficznych, filmowych itp., dotyczących występów 
uczestników w konkursie, w materiałach promocyjnych oraz w prasie, radiu 
 TV, internecie.  
 
 
 



PRZEBIEG KONKURSU 
Konkurs odbywa się w trzech etapach: 
 
Etap I -  eliminacje 
- eliminacje odbędą się w Lwóweckim Ośrodku Kultury w Sali małych form 
  7 marca 2020r. od godziny 10.00; 
- w trakcie eliminacji uczestnicy/zespoły wykonują po jednym utworze/pokazie    
  trwającym nie dłużej niż 3 minuty; 
- występy uczestników eliminacji oceniać będzie powołana przez organizatorów    
  Komisja, która ma prawo przerwać występ w każdym momencie jego trwania;    
- w eliminacjach  może być wybranych dziesięciu (10) uczestników  
  półfinałów;  
- Komisja może zakwalifikować do półfinałów mniej  niż dziesięciu (10)  
  uczestników;  
 
- decyzje Komisji o wyborze półfinalistów są ostateczne i niepodważalne. 
 
Etap II – półfinały 
- półfinały odbędą się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku  
  Śląskim (Aleja Wojska Polskiego) 25 kwietnia 2020r. od godziny 18.00; 
- w trakcie półfinałów uczestnicy/zespoły wykonują po jednym utworze/pokazie  
  trwającym nie dłużej niż 3 minuty (w półfinałach lub finałach może być  
  powtórzony utwór/pokaz prezentowany w trakcie eliminacji); 
- występy uczestników półfinałów oceniać będzie powołana przez organizatorów  
  Komisja, która ma prawo przerwać występ w każdym momencie jego trwania;    
- w półfinałach wybranych zostanie trzech (3) uczestników finałów; 
  
- decyzje Komisji o wyborze finalistów są ostateczne i niepodważalne. 
 
Etap III – finały 
- finały odbędą się 25 kwietnia 2020r. w hali sportowej przy Szk. Podst. nr 2  
   w Lwówku Śląskim bezpośrednio po zakończeniu półfinałów i wyłonieniu     
   finalistów; 
- w trakcie finałów uczestnicy/zespoły wykonują po jednym utworze/pokazie   
  (innym niż w półfinałach, ale w tej samej kategorii artystycznej   
  lub sportowej) trwającym nie dłużej niż 3 minuty; 
- występy uczestników finałów komentować będzie powołana przez 
  organizatorów Komisja, która ma prawo przerwać występ w każdym  
  momencie jego trwania; 



- oceniać uczestników finałów będzie zgromadzona na widowni  publiczność  
   poprzez głosowanie kuponami otrzymanymi od organizatorów konkursu;  
- każda obecna na widowni osoba biorąca udział w głosowaniu,  
  będzie mogła oddać po jednym głosie na wybranych uczestników finału;  
- w przypadku otrzymania przez uczestników finałów jednakowej ilości głosów  
   od widowni o wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja; 
 
- decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.   
   
  Zwycięzcy Lwóweckiego Festiwalu Talentów otrzymają nagrody pieniężne: 
  I miejsce  
  Nagroda pieniężna w wysokości - 1000zł. 
  II miejsce   
  Nagroda pieniężna w wysokości - 600zł. 
  III miejsce 
  Nagroda pieniężna w wysokości - 400zł. 
 
Wszyscy uczestnicy finałów i półfinałów otrzymają dyplomy uczestnictwa 
w  konkursie „Lwówecki Festiwal Talentów”. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Karta zgłoszenia do konkursu  „LWÓWECKI FESTIWAL TALENTÓW” 
(Termin zgłoszenia mija 24 lutego 2020 roku!) 

Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu (w przypadku zespołu należy 
oprócz nazwy podać imiona i nazwiska członków zespołu). 
Przy każdym nazwisku proszę podać datę urodzenia uczestnika konkursu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika/kierownika zespołu lub opiekuna 
uczestnika/zespołu 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres do korespondencji 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon pełnoletniego uczestnika/kierownika zespołu lub opiekuna 
uczestnika/zespołu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opis prezentacji/występu uczestnika/zespołu 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



Potrzeby techniczne 
.………………………………………………………………………………………..................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rekwizyty potrzebne do prezentacji/występu (zabezpiecza je sam wykonawca)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informacje o wykonawcy (dla potrzeb organizatora i konferansjera)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zgłaszam udział w/w uczestnika/zespołu 
w  konkursie „LWÓWECKI FESTIWAL  TALENTÓW” oraz akceptuję obowiązujący 
w w/w konkursie regulamin. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lwówecki 
Ośrodek Kultury zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.  
U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zmianami). 
 
……………………                               ………………………………............................................ 

Miejscowość, data                                Podpis pełnoletniego uczestnika/kierownika zespołu/opiekuna  
 
Kartę zgłoszenia (uczestnika/zespołu) należy dostarczyć lub przesłać pocztą do 
Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim (59-600 Lwówek Śląski ul. 
Przyjaciół Żołnierza 5) w nieprzekraczalnym terminie  do 24 lutego 2020 r. 
Do karty zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego należy dołączyć zgodę 
rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie. 
Zgoda rodziców/opiekunów powinna być wypełniona i podpisana oddzielnie 
dla każdego zgłoszonego do konkursu niepełnoletniego uczestnika.  
                                                



                 Zgoda rodziców/opiekunów na udział niepełnoletniego uczestnika 
                                                        w konkursie  

„LWÓWECKI FESTIWAL TALENTÓW” 
 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres zamieszkania, telefon 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres zamieszkania, telefon 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w  konkursie „LWÓWECKI FESTIWAL  TALENTÓW” oraz akceptujemy 
obowiązujący w w/w konkursie regulamin. 
     
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Lwówecki 
Ośrodek Kultury zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883z poźn. zmianami). 
 
 
 

                                                                                                                
……………………………                                                 ………………………………………………… 

        Miejscowość, data                                                                  Podpisy rodziców/opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

………………………………………………….. 

                                                                                                             (miejscowość, data) 

 

 

 

……………………………………………….………………………. 

……………………………………………………………………….. 

                   (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych moich i mojego 

dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..  

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie. 

 

Lp. Zakres danych - zgoda Cel przetwarzania Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

1 

Wizerunek 

Strona internetowa, portale 

społecznościowe - realizacja 

wymogów własnych 

 

LOK, internet 

2 

Imię i nazwisko, wizerunek 

Dokumentacja z organizacji 

konkursów - realizacja wymogów 

ustawowych 

LOK 

3 
Imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu, 

adres e-mail, wizerunek 

Dokumentacja dotycząca 

organizacji imprez - realizacja 

wymogów ustawowych 

LOK 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

• Administratorem danych jest Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim z siedzibą w przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5, 

59-600 Lwówek Śląski, 

• Inspektorem ochrony danych w Lwóweckim Ośrodku Kultury w Lwówku Śląskim jest Pan Zbigniew Ruta, tel. 75-782 45 

32, e-mail: lok@lwowekslaski.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem, 



• Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres korzystania z usług Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim 

lub odwołania zgodny na przetwarzanie danych 

• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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, 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

• Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

 

                                                                    ……..…………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                  (data, podpis - imię i nazwisko) 
 


