
REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE TALENTÓW POD TYTUŁEM 

„TALENTIADA“ 

(zwanego dalej „KONKURSEM“) 

 

organizowanego przez:  

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, samorządową instytucją kultury, z 

siedzibą w Serocku, ul. Pułtuska 35, wpisaną do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock za numerem 3 posiadającą 

NIP 536-191-82-71, reprezentowaną przez: Dyrektora Tomasza Gęsikowskiego,  

zwanego dalej „ORGANIZATOREM”. 

 

UWAGA! Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat, musi uzyskać zgodę i podpis 

rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest odszukanie  najciekawszych osobowości wśród osób 

posiadających różnorodne talenty i umiejętności.  

 

2. Selekcja Uczestników Konkursu przebiega w następujących etapach: a) I Etap – 

Eliminacje Występów przeprowadzone na podstawie przesłanych przez uczestników 

materiałów video, które zakończą się wyborem około 15 występów.  b) II Etap -  

Finałowe  Castingi Jurorskie (Castingi) w CKiCz Serock, które odbędą się 10 lutego 

2018 roku i które zakończą się ogłoszeniem wyników – wyborem Zwycięzcy/ów i 

Laureatów. Finałowe Castingi Jurorskie będą etapem, który odbędzie się przy 

publiczności. Po przyznaniu nagród odbędzie się koncert Zwycięzcy i Laureatów. 

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół 

muzyczny lub grupa taneczna jako Uczestnik Zbiorowy) bez ograniczeń co do 

wieku i obywatelstwa.  

 

4. Uczestnik Konkursu, zgłaszający się do I Etapu Konkursu, ma obowiązek 

posiadać dowód tożsamości/legitymację szkolną. Organizator ma prawo zażądać w 



każdej chwili dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość Uczestnika. Nieokazanie takiego dowodu lub dokumentu w 

odpowiednim czasie może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu. 

Wszystkie dane osobowe oraz informacje zażądane przez Organizatora od każdego 

z Uczestników powinny być prawdziwe, dokładne oraz nie mogą wprowadzać w 

błąd. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu 

według własnego uznania jeżeli Uczestnik na jakimkolwiek etapie Konkursu 

dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w 

błąd.  

 

5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu jest osobą niepełnoletnią, Organizator 

będzie wymagał podpisywania dokumentów przez co najmniej jednego z rodziców 

Uczestnika lub opiekuna prawnego, posiadającego sądowną zgodę na dokonanie 

odpowiednich czynności w imieniu Uczestnika. Rodzic albo opiekun prawny ma 

obowiązek posiadać dowód tożsamości. 

 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, oraz  krewni, 

małżonkowie i powinowaci pracowników Organizatora i Jurorów.   

 

7. Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie jest dyspozycyjność Uczestników dnia 

10 lutego 2018 roku czyli podczas II Finałowego Etapu Konkursu, akceptacja 

Regulaminu oraz zgoda i podpisanie Oświadczenia Uczestnika, jak również 

przestrzeganie warunków i zasad zawartych w tym Oświadczeniu oraz warunków i 

zasad ustalanych na bieżąco przez Organizatora.  

 

8. Uczestnik musi znać i na żądanie Organizatora podać tytuł, autora muzyki oraz 

słów dostarczonego podkładu muzycznego, a także każdego wykorzystanego w 

występie utworu lub jego fragmentu. 

 

9. Uczestnik oświadcza, 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.  

 



10. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, 

orkiestry, grupy innych uczestników biorących udział w występie.  

 

11. Organizator ma prawo, ale nie ma obowiązku, nagrania i upublicznienia 

materiału audio albo video , w którym wystąpił którykolwiek z Uczestników. 

 

12. Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie, na 

którymkolwiek jego Etapie w przypadku pojawienia się albo podejrzeń pojawienia 

się elementów niebezpiecznych. 

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy 

Uczestników imprezy.  

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników imprezy.  

 

15. Organizator nie odpowiada za niedogodność, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Konkursu, jeśli wynikają one z działania siły wyższej, działaniem lub 

zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie 

pozostających w stosunku prawnym z organizatorem lub osób, za które z mocy 

prawa Organizator odpowiadać nie może. 

 

16. W przypadku zgłoszenia się do Konkursu mniej niż 30 osób Organizator 

zastrzega sobie prawo do jego odwołania. 

 

17. W przypadku jeśli większość materiałów nadesłanych do I Etapu Konkursu nie 

spełni technicznych lub artystycznych wymagań Organizatora, Organizator 

zastrzega sobie prawo do jego odwołania. 

 

I ETAP KONKURSU – ELIMINACJE WYSTĘPÓW 

1. I Etap – Eliminacje występów przeprowadzone na podstawie przesłanych przez 

uczestników materiałów video, które zakończą się wyborem około 15 występów (w 

tym maksymalnie  do 5 występów osób mieszkających poza Gminą Serock) które 

zakwalifikują się do II Etapu Konkursu.  



2. W okresie od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 28 stycznia 2018 r. należy 

przekazać Organizatorowi Kartę zgłoszeniową  wraz z materiałem video 

prezentującym wybrany talent oraz podkładem muzycznym (jeśli jest 

wykorzystywany podczas występu). Materiały można przekazać:  

a) Osobiście (w godzinach pracy sekretariatu) lub listownie: Centrum Kultury 

i Czytelnictwa, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock , tel. (22)782 – 80 – 70. 

 

-prezentację video prosimy dostarczyć na opisanej imieniem i nazwiskiem 

oraz wolnej od wad  płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w celu archiwizacji Konkursu.  

-podkład muzyczny (jeśli jest wykorzystywany podczas występu) prosimy 

dostarczyć na OSOBNEJ opisanej imieniem i nazwiskiem oraz wolnej od 

wad  płycie CD. Płyta ta pozostanie w Centrum Kultury i Czytelnictwa w celu 

archiwizacji Konkursu. 

b) Mailowo: talentiada.serock@gmail.com 

-z załączoną prezentację video  

-z załączonym podkładem muzycznym (jeśli jest wykorzystywany podczas 

występu) 

4. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia spełniające wymagania określone w 

Ogólnych Zasadach Programu i Konkursu.  

5. Spośród Uczestników, którzy wyślą swoje zgłoszenia zostanie wybranych ok. 15 

występów (w tym maksymalnie  do 5 występów osób mieszkających poza Gminą 

Serock, które zakwalifikują się do II Etapu Konkursu. Organizator  zastrzega sobie 

rozszerzenie lub zmniejszenie liczby występów wybranych do II Etapu Konkursu.  

6. W szczególnych przypadkach Organizator może zaprosić Uczestnika na Castingi 

Wstępne z pominięciem Etapu I.  

7. Wyniki I Etapu zostaną przekazane zakwalifikowanym Uczystnikom 

telefonicznie lub mailowo do dnia 2 lutego 2018 roku. Organizator skontaktuje się 

wyłącznie z zakwalifikowanymi do Etapu II Uczestnikami.  

 

II ETAP KONKURSU – CASTING JURORSKI, FINAŁ 

1. W dniu 10.02.2018 Organizator przeprowadzi Casting z udziałem Jurorów 

Konkursu oraz publiczności w siedzibie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

przy ul Pułtuskiej 35. Osoby te zostaną wyłonione na podstawie przesłanych 

materiałów video (I Etap). 

2. Ten Etap Konkursu będzie rejestrowany. 



3. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się na Casting Jurorski o czasie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy nie wszyscy 

Uczestnicy zgłoszą się na Casting Jurorski. 

4. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania tego samego materiału, który 

został przekazany Organizatorowi w Etapie I Konkursu.  

5. Maksymalny czas trwania występu wynosi 5 minut.  

4. Występ Uczestnika oceniany jest przez Jurorów.  

5. Jurorzy mają prawo przerwać występ Uczestnika w każdej chwili. 

6. Decyzja Organizatora jest ostateczna i niepodważalna, a Uczestnicy Konkursu, 

podczas całego czasu trwania realizacji nie mogą dyskutować w sprawie dotyczącej 

ich udziału w Konkursie. 

7. Organizator nie jest zobowiązany do wytłumaczenia podjętych decyzji.  

6. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, 

świadczenie niepieniężne za udział w Castingu.  

7. Uczestnik przyjeżdża na Casting na własny koszt.  

8. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem podkład muzyczny 

nagrany na wolnym od wad fizycznych nośniku, lub za pomocą internetu w jakości 

spełniającej warunki określone przez Organizatora i przez niego zaakceptowane. 

Uczestnik musi znać i na żądanie Organizatora podać tytuł, wykonawcę oryginału, 

autora muzyki oraz słów wykonywanego utworu, a także każdego wykorzystanego 

w występie utworu lub jego fragmentu. 

 

III ETAP KONKURSU – OBRADY JURORÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD 

1. Występ oceniany będzie przez Jurorów wybranych przez Organizatora.  

2. Jurorzy dokonają oceny występów, uwzględniając w szczególności:  

a) ogólny wyraz artystyczny  

b) inicjatywę twórczą i pomysłowość 

c) walory artystyczne, technikę wykonania, staranność prezentacji.  

3. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

a) Nagroda główna w wysokości 1000zł netto (dla Uczestnika/ów z Gminy 

Serock).   



b) Nagroda za II miejsce w wysokości 700zł netto (dla Uczestnika/ów z Gminy 

Serock). 

c) Nagroda za III miejsce w wysokości 500zł netto (dla Uczestnika/ów z Gminy 

Serock). 

d) Nagroda wyróżnienie  w wysokości 700zł netto(dla Uczestnika/ów spoza 

Gminy Serock). 

e) Nagroda Dyrektora Centrum Kultury – zapewnienie bezpłatnego  semestru 

nauki w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na wybranych zajęciach 

(ustalone pod względem dostępności miejsc z Organizatorem).  

4. Oraganizator może dodatkowo przyznać wyróżnienia i inne nagrody specjalne 

w formie nagród rzeczowych.  

5. Do wartości głównej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna 

w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od 

osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 

11,12% wartości danej Nagrody. Zwycięzcy wyrażają zgodę na to aby, kwota 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w 

Konkursie przez Organizatora.  

6. Zwycięzca i Laureaci  zobowiązani są w celu wydania Nagród do 

wypełnienia stosownych dokumentów przekazanych przez Organizatora. 

7.  Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych 

Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, 

w tym przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do 

okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców i 

Laureatów  jeśli występy  nie spełni technicznych lub artystycznych 

wymagań Organizatora. 

9. Nieprzyznane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.  

10. Zwycięzca i Laureaci są zobowiązaniu do wystąpienia podczas  koncertu 

laureatów, który odbędzie się po rozdaniu nagród.   

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Serock, dn. 2 stycznia 2018r.  

 

 


