
REGULAMIN „UKRYTY TALENT ONLINE” 2020 

 

§ 1. Nazwa: 

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „UKRYTY TALENT ONLINE”. 

§ 2. Organizator: 

1. Dom Kultury w Zwoleniu Aleja Jana Pawła II 6, 26-700 Zwoleń 

§ 3. Cele konkursu: 

1. Promocja talentów przez profil społecznościowy Domu Kultury  

w Zwoleniu na portalu Facebook  oraz na kanale You Tube 

facebook.com/DKZwolen; youtube.com/user/DKZwol 

§ 4. Uczestnicy konkursu: 

1. W Konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać 

udział wszyscy niezależnie od wieku. Udział małoletnich dopuszczany 

jest jedynie za zgodą opiekuna.  

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 

uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

konkursie. W przypadku osoby niepełnoletniej powyższej akceptacji 

dokonuje opiekun. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla artystów/amatorów wykonujących 

performance z dowolnej dziedziny sztuki.  

 

§ 5. Zasady Konkursu: 

1. Zadaniem uczestnika jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego 

i przesłanie drogą mailową na adres: dkzwolen@qmail.com  

2. Występ jest nagrywany w domu za pomocą telefonu, tabletu, 

kamery lub innych urządzeń.   

3. Nagranie (w tym również filmy fabularne) muszą być nagrywane 

techniką „na jednym ujęciu”. Nie jest dopuszczany żaden sposób 

montażu audio wideo oraz używanie oprogramowania do efektów 

specjalnych, wizualnych i dźwiękowych. 

4. Maksymalny czas przeznaczony na nagranie do 4 minut. 

https://www.facebook.com/DKZwolen/?__xts__%5B0%5D=68.ARAtGPXAMtfmrXryy0ENLghjSDw9nyvWoU031vM9Hzt91iDy5ALP2179PbWSR1GOIvYnW6oVYEwLEqa1HkpGV86Kd7swisAmdgy_b54iRYWo89BhyKjkcn-ayPjA0GpzDOwlgSr6fusRlS5ECPsZqtEHGejMIOdhNjTNoLG1tTtRsdwLsSxPMU_MQjEh_yz1dWLsLQxWHXHLJ0IZkMgPsdZgk3DfrFwdUsgz5DLSZgf3XbJh3ofTLDZA1Z10x77wHqrj7X6IVc56CSmLtcQMy3885IMk7cCYiwAhVY2V6DVoBRzjk5n-5Kg0btcEmi77X8xuLtcJoNaFYb5rUNifuR6rbg&__xts__%5B1%5D=68.ARD0itAlYuFUBXC-2n_pAMOxQXcqxxZmt1qbKhPg2tFBpwU6CCilpyPzYADacXdekKj5g8I_wIpwEZuHPOv7-8KDKDp3qU3IV8YgOkHwn9RlwpOrL2btCBQH2_CDmWsW5vJOKTbZvZ88nd5aY_1trH2sMmeVPwxXL2BVehISPXxxkNqFGTpWt8peZEchyCM2lbO6Vvfb06PvCaBkBbsiYDaQ4ZGNajLwcP5p_jp-3Yf-BAEPSMZEz1hyi1wKyoGPHs5U_LOOtxs0PNmiel6qKvqGeBuLDtEOGGKM-SIfS8Q5hA2eroaIQxBPYx3D7_ZIXviMDJ5DaUKoGFfoeFX2FsqL7w&__tn__=K-R&eid=ARAalzBidhLGKnku-RpLdQd2FeWPfK2IQ92oyBPml0yjh1oooKqkFlm06L05nwVodnS1DPFNhZk_8PST&fref=mentions
https://youtube.com/user/DKZwol?fbclid=IwAR0VVryBniDvlD_8rvAwx7mwQIq_r27hOTpt33sPH-78zOlizDks5Um0Ee0
mailto:dkzwolen@qmail.com


5. Organizator ma prawo wykorzystać występ konkursowy  

w materiałach reklamowych, promocyjnych konkursu i Domu Kultury 

w Zwoleniu. Powyższe uprawnienie przysługuje Organizatorowi  

również w przypadku dyskwalifikacji lub eliminacji uczestnika 

konkursu. 

 

§ 6. Termin przesyłania zgłoszeń:  do 31.05. 2020 r. 

§ 7. Głosowanie:  od 01.06.2020 r. do 07.06.2020 r.  
 

 

§ 8. Ogłoszenie wyników: 08.06.2020 r. 
 

 

 

 

 

§ 9. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: 

a) Nagroda publiczności (jak największa ilość polubień na profilu 

społecznościowym Domu Kultury w Zwoleniu na portalu Facebook) 

b) Nagroda przez powołane Jury. 

§ 10. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publikację 
pracy konkursowej w formie online na stronach internetowych  
oraz społecznościowych organizatora. 
 

§ 11. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w 

Regulaminie w dowolnym czasie. 
 

 

 

 

§ 12. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 13. Naruszenie warunków Regulaminu. 

1. Uczestnicy w szczególności zobowiązani są do:  

a) uczestniczenia w akcjach promocyjnych Konkursu, w tym w 

zdjęciach, nagraniach i wywiadach, 

b) nie używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe, 

c)  nie reklamowania żadnych produktów, usług , firm itp. 

d) każdy uczestnik, który naruszy postanowienia Regulaminu, może 

zostać wykluczony od udziału w konkursie. 

§ 14. Odpowiedzialność: 

Uczestnik oświadcza, że:  

1) nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiłyby 

mu wzięcie udziału w Konkursie, 



 2) ma świadomość, że wszelkie działania, które podejmuje w ramach 

Konkursu, ponosi na własną odpowiedzialność i ryzyko, 

3) zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wskazówek i poleceń 

Organizatora oraz osób przez niego wskazanych, dotyczących 

sposobu zachowania się podczas Konkursu,  

4) uznaje, że wszystkie decyzje dotyczące Konkursu należą wyłącznie 

do Organizatora oraz, że mają charakter ostateczny i nie mogą być 

kwestionowane przez uczestnika w żadnym momencie.  

 

§ 15. Dane osobowe: 

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie 

uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie 

uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem 

otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Zezwalam również na nieodpłatne i nieograniczone czasowo, 

ilościowo i terytorialnie wykorzystanie moich danych osobowych, 

wizerunku i głosu dla celów Konkursu, w tym jego promocji i reklamy 

na rzecz Organizatora, jak również wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Organizatora w celach 

informacyjnych, marketingowych i handlowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


