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Regulamin określający warunki uczestnictwa w konkursach podczas 

II Międzyosiedlowego Festiwalu Odkrywamy Talenty 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w II Międzyosiedlowym Festiwalu Odkrywamy 

Talenty. 

2. Uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich talentów na scenie 

znajdującej się na osiedlu Krakowska Południe przy ul. Zbyszewskiego w Rzeszowie. 

3. Organizatorem Festiwalu jest Rzeszowski Dom Kultury oraz Samorządowa Rada Osiedla 

Krakowska Południe, zwane dalej Organizatorem. 

4. Festiwal sfinansowany jest ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. 

 
II. Cel Festiwalu 

Celem Festiwalu jest wyłonienie talentów scenicznych oraz umożliwienie mieszkańcom Rzeszowa 
zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności poprzez udział w konkursach 
artystycznych: muzycznym, tanecznym oraz rozmaitości. Celem Festiwalu jest także promowanie 
wśród mieszkańców osiedla Krakowska Południe oraz miasta Rzeszowa spędzania wolnego czasu     
na świeżym powietrzu.  
 

III. Konkursy i ich kategorie wiekowe 

1. Festiwal został podzielony na trzy konkursy: 

 konkurs muzyczny, 

 konkurs taneczny, 

 konkurs rozmaitości. 

2. Każdy konkurs podzielony został na kategorie wiekowe: 

 Uczestnicy w wieku 6 – 11 lat, 

 Uczestnicy w wieku 12 – 17 lat, 

 Uczestnicy powyżej 18 roku życia. 

 

IV. Zgłoszenie do konkursu i warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu) oraz klauzuli (zał. nr 2 do Regulaminu). Wypełnione 

dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: odkrywamy.talenty@interia.pl,  

w temacie wpisując: II Międzyosiedlowy Festiwal Odkrywamy Talenty. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 27 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r., do godz. 17:00. Kategoria 

wiekowa wybranego konkursu powinna zgadzać się z wiekiem Uczestnika. 

3. Karty zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

5. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do przesłania wraz z dokumentacją zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów do udziału w Festiwalu (zał. nr 3 do Regulaminu). 

6. Przesłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie  

i wykorzystywanie danych, zawartych w dokumentacji Festiwalowej, dla celów organizacji 

Festiwalu.  
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7. Wszyscy uprawnieni mogą zgłosić swój udział maksymalnie w jednym konkursie, w jednej 

kategorii wiekowej. 

8. Organizator poinformuje zakwalifikowanych Uczestników do udziału w Festiwalu w dniu               

10 czerwca 2019 roku. 

9. Uczestnik jest zobowiązany przesłać Organizatorowi podkład muzyczny do swojego występu drogą 

elektroniczną na adres: odkrywamy.talenty@interia.pl  do dnia 13 czerwca 2019 roku. 

10.  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Festiwalu ma on obowiązek niezwłocznie 

poinformować o tym Organizatora. 

11.  W Festiwalu nie mogą brać udziału osoby i grupy, które posiadają w swoim dorobku artystycznym 

laury zdobyte podczas konkursów rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz 

osoby zawodowo związane z daną kategorią konkursu.  

 

V. Konkurs muzyczny 

1. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie dowolnie wybranego utworu muzycznego,  

w jednej z poniższych form: 

 śpiew solowy a cappella, 

 śpiew solowy z akompaniamentem instrumentalnym (akompaniament własny lub 

towarzyszący akompaniator), 

 śpiew solo z podkładem muzycznym, 

 zespoły wokalne, instrumentalne i instrumentalno-wokalne, maksymalnie 5 osób. 

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut (w przypadku zespołów wokalnych dopuszcza 

się prezentacje 5 minutowe). 

VI. Konkurs taneczny 

1. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie jednego układu tanecznego w jednej  

z poniższych form: 

 solo, 

 duet, 

 formacje, maksymalnie do 6 osób. 

2. Uczestnicy wykonują układ taneczny w dowolnie przez siebie wybranym stylu. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 

 

VII. Konkurs rozmaitości 

1. Zadaniem Uczestników konkursu jest zaprezentowanie talentu nie mieszczącego się               

w ramach kategorii konkursu muzycznego oraz tanecznego. Prezentacje mogą mieścić się     

w kategoriach sportu, sztuk wizualnych, rękodzieła artystycznego, sztuki aktorskiej, pokazów 

iluzjonistycznych i wszelkich innych form twórczej aktywności korespondujących z ideą 

Festiwalu i możliwych do prezentacji na scenie. Uczestnicy mogą prezentować się w ramach 

jednej z poniższych form: 

 solo, 

 duet, 

 formacja, maksymalnie 3 osoby. 

2. W konkursie nie są brane pod uwagę gry drużynowe. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 
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VIII. Przebieg Festiwalu 

1. Festiwal zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2019 roku od godziny 14:00 na scenie 

znajdującej się na osiedlu Krakowska Południe przy ul. Zbyszewskiego w Rzeszowie.  

2. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w próbie mikrofonowej, która odbędzie się          

15 czerwca 2019 roku od godziny 12:00 do godziny 13:00. 

3. W dniu Festiwalu każdy Uczestnik winien 45 minut przed swoim występem zarejestrować się 

w Biurze Festiwalowym mieszczącym się w pobliżu sceny na osiedlu Krakowska Południe. 

Informację o kolejności występów i przybliżonym czasie prezentacji wszyscy zakwalifikowani 

do udziału w Festiwalu otrzymają drogą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2019 roku. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą 

legitymacji szkolnej/dowodu osobistego. 

5. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według kategorii wiekowej, od najmłodszych 

Uczestników do najstarszych, w kolejności: talenty muzyczne, taneczne i rozmaitości. 

6. Występ każdego Uczestnika zapowiada osoba prowadząca. 

7. Czas prezentacji Uczestników jest liczony od momentu pojawienia się na scenie  

i zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia występu. 

 

IX. Ograniczenia 

1. Występy nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu Uczestników Festiwalu oraz publiczności. 

2. W czasie występów niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów oraz używanie 

wulgarnych słów. 

3. Uczestników obowiązują zasady kultury osobistej. 

4. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz. Potrzeby 

w tym zakresie należy wskazać w karcie zgłoszenia. Pozostałe rekwizyty potrzebne                

do występu zabezpieczają sami Uczestnicy. 

5. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie i zdyskwalifikować Uczestnika 

Festiwalu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu. 

 

X. Ocenianie Uczestników 

1. Prezentacje Uczestników oceniać będzie jury, powołane przez Organizatora. 

2. Jury wybierze ze swojego grona przewodniczącego. 

3. Jury sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem Festiwalu. 

4. Jury przyznaje punkty każdemu Uczestnikowi w skali od 1 do 20 w głosowaniu tajnym.  

O wyniku końcowym decyduje suma przyznanych punktów. 

5. W każdej kategorii wiekowej jury przyznaje 3 miejsca (I, II, III). Laureaci konkursów zostają 

wyłonieni podczas narady jury po zakończeniu wszystkich występów. 

6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

XI. Informacja o nagrodach 

1. Nagrody fundowane są w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. 

2. Wszyscy Uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy. 

 



 

 
II Międzyosiedlowy Festiwal Odkrywamy Talenty 

Zadanie sfinansowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 

4 

 

3. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się bezpośrednio po naradzie jury, po zakończeniu 

występów w ramach wszystkich trzech konkursów. 

4. Uczestnik Festiwalu może odebrać nagrodę tylko w dniu 15 czerwca 2019 roku i tylko                        

po podpisaniu protokołu przekazania nagrody przez Uczestnika lub pełnoletniego opiekuna. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody. Odpowiedzialnym 

z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca). 

XII. Harmonogram II Międzyosiedlowego Festiwalu Odkrywamy Talenty  

 

Wydarzenie Termin 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń  od 27 maja 2019 roku 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 7 czerwca 2019 roku  
o godzinie 17:00 

Przekazanie Uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu do Festiwalu 10 czerwca 2019 roku 

Przekazanie Organizatorowi przez Uczestników zakwalifikowanych  
do Festiwalu podkładów muzycznych drogą elektroniczną 

do 13 czerwca 2019 roku 

II Międzyosiedlowy Festiwal Odkrywamy Talenty  

 próba mikrofonu:       w godzinach 12:00 – 13:00 

 rozpoczęcie Festiwalu: godzina 14:00 zgodnie z kolejnością 
występów (Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według 
kategorii wiekowej, od najmłodszych Uczestników                     
do najstarszych, w kolejności: talenty muzyczne, taneczne           
i rozmaitości). 
 

 
 

15 czerwca 2019 roku 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu uzyskać można pod numerem telefonu 698 261 661 

w godzinach 13:00 – 18:00. 

2. Zgłoszenie się do Festiwalu równoznaczne jest z uznaniem warunków Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych     

z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) zastępującą dotychczasową Ustawę z dnia   

29 sierpnia 1997 r. (Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

3. Uczestnik biorąc udział w II Międzyosiedlowym Festiwalu Odkrywamy Talenty wyraża zgodę 
na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim 
wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonywanych zdjęć 
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji  
II Międzyosiedlowego Festiwalu Odkrywamy Talenty. 


