Organizator:
Spółdzielczy Dom Kultury RSM Chemik
Ul. 9 maja 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 32 36 wew. 37
sdk.rsm@interia.pl

Regulamin „Mikołajkowego Konkursu Talentów 2020”
Forma konkursu: ON-LINE
Ostateczny termin zgłoszeń: 02.12.2020
Termin: 08.12.2020
Miejsce: Spółdzielczy Dom Kultury RSM „Chemik”

§1 Informacje ogólne
1. Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na
instrumencie, umiejętności manualne itp.).
2. Organizatorem „Mikołajkowego Konkursu Talentów 2020” jest Spółdzielczy Dom Kultury
RSM Chemik przy ul. 9 maja 6 w Kędzierzynie-Koźlu.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych, które nie posiadają sukcesów
na szczeblu ogólnopolskim w dziedzinie śpiewu, tańca, gimnastyki, gry na instrumencie itd.
4. Kategorie konkursowe to klasy: 1-3, 4-6, 7-8
5. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 występy.
6. Konkurs przybiera formę ON-LINE.
7. W 1 prezentacji konkursowej może wystąpić max. 3 osoby.
§2 Cele Konkursu
1. Głównym celem „Mikołajkowego Konkursu Talentów 2020” jest wyłonienie najbardziej
utalentowanej osoby lub grupy osób spośród uczestników konkursu.
2. Promocja i aktywizacja dzieci oraz ich pasji i zainteresowań.
3. Integracja środowiska artystycznego.
§3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) do Biura SDK-RSM Chemik lub wysłanie drogą
mailową na adres sdk.rsm@interia.pl w terminie do 02.12.2020r.
2. Kartę Zgłoszenia można również uzyskać w Biurze SDK-RSM Chemik.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 483 32 36 wew. 37
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§4 Zasady uczestnictwa w konkursie
Prezentowany występ sceniczny nie może przekroczyć 4 minut.
Forma prezentacji scenicznej jest dowolna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie,
umiejętności manualne itp.).
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przesłanie nagranie swojej prezentacji – forma

prezentacji dowolna.
5. Uczestnik bądź instytucja delegująca jest zobowiązana do przesłania podpisanej klauzuli
informacyjnej RODO dostępnej wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia.
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§5 Zasady wyboru zwycięzców konkursu
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa (w składzie pracownicy
SDK-RSM Chemik)
Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
Komisja oceniając uczestników będzie brała pod uwagę:
a) ogólny wyraz artystyczny
b) estetykę kostiumów
c) technikę wykonania
d) osobowość i charyzmę sceniczną
e) dobór podkładu muzycznego
Podczas przebiegu konkursu Komisja ocenia każdego z uczestników po jego występie w
skali od 1 do 10 punktów.
O zwycięstwie uczestnika decyduje największa liczba punktów.
Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
§7 Zasady przyznawania nagród
Komisja konkursowa przyznaje miejsca od 1 do 3 oraz maksymalnie 3 wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom za uczestnictwo
w konkursie, osoby nagrodzone otrzymają statuetki.
Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana na profilu facebookowym SDK-RSM
Chemik oraz na stronie internetowej www.rsmchemik.pl w zakładce Kluby – SDK-RSM
Chemik
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
oraz upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu.
§8 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szatni.
Organizator może dokonać zmian w kategoriach, połączyć je lub dokonać innych zmian
ze względu na zbyt małą lub zbyt dużą ilość zgłoszeń.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez Uczestników.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Serdecznie zapraszamy,
Maria Antoszczuk
Katarzyna Pendziałek

