
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 

"TAAAlencik SHOW" 

  
§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1) Regulamin określa warunki konkursu , "TAAAlencik SHOW" (zwanego dalej 

Konkursem), celem którego jest wyłonienie talentów komicznych i kabaretowych wśród 

uczniów szkół podstawowych z powiatu kartuskiego, który przeprowadzony będzie 

w ramach promocji powiatu kartuskiego, oraz języka kaszubskiego.  

2) Organizatorem Konkursu jest Teatr dziecięcy JANTARK, będący częścią 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Miszewie, mieszczącego się w Miszewie 29,  

80-297 Banino.          

3) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4) Konkurs odbędzie się w dniu 15.05.2019r. w Szkole Podstawowej im. Jana Trepczyka 

przy ul. Strażackiej 9 w Miszewie. 

5) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas od 0 do VIII szkół podstawowych. 

6) Organizator powoła wewnętrzną komisję konkursową składającą się z wybranych przez 

niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu, 

oraz wykonywała inne zadania powierzone jej niniejszym regulaminem. 

 

 

§ 2. Zasady  Konkursu 

 

1) Zgłoszenia uczestnicy rejestrują do dnia 30.04.2019. Zgłoszenie należy dostarczyć do 

SP w Miszewie ul. Strażacka 9, 80-297 Miszewo, osobiście, pocztą, bądź mailowo na 

adres teatrjantark@wp.pl 

- Do konkursu można zgłosić się zespołowo. Maksymalnie zespół może się składać 

z pięciu osób.   

- Uczestnicy zaprezentują swój talent 5-osobowemu jury. Jury będzie składało się z osób 

publicznych, zawodowo zajmujących się pracą na scenie i w mediach. Oficjalny skład 

jury zostanie podany uczestnikom do dnia 30.04.2019. 

- Udział w konkursie będzie polegał na zaprezentowaniu jury swojego talentu 

w kategoriach: 

1. skecz kabaretowy 

2. piosenka kabaretowa 

3. inny talent komiczny 

4. kabaretowo po kaszubsku 

- Ogłoszenie wyników Konkursu i występy laureatów przewidziane są na godz. 14:00. 

- Opiekun prawny uczestnika wyraża dobrowolną zgodę na: 

 - zbiorowe i indywidualne zdjęcia z jury, 

 - przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm. 

 - umieszczenie danych osobowych uczestnika, jak również danych przekazanych 

w trakcie uczestnictwa w konkursie, w bazie danych organizatora zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych. 



 - wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku do celów realizacji konkursu 

oraz wyrażenia zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora przez okres 12 miesięcy 

w celach promocyjnych. 

 

§ 3. Informacje ogólne 

 

- Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych;  

- Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie; 

- Prezentacja w Konkursie nie może być dłuższa niż 5 minut. Uczestnicy są także 

zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik z nagraniem 

podkładu muzycznego, jeśli takowy będzie potrzebny; 

- Uczestnik zobowiązany jest dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sceny; 

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu; 

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofon, odtwarzacz CD, 

rzutnik multimedialny - potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń; 

- Uczestnik może zgłosić udział w maksymalnie dwóch kategoriach (każda z kategorii 

wymaga osobnego zgłoszenia). 

 

 

§4. Nagrody 

 

-Nagrodą główną dla każdego z laureatów wszystkich kategorii, będzie występ na sali 

Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w dniach 8 i 9 czerwca 2019r. (data do wyboru przez 

laureata), jako support dla Teatru dziecięcego JANTARK. Wszyscy finaliści konkursu 

otrzymają również nagrody rzeczowe.  

- Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani 

do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

dowolnym terminie bez podania przyczyn przy zastosowaniu odpowiednich form 

informacji.  

- Organizator ma prawo żądać złożenia przez uczestników stosowanych oświadczeń 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu konkursu. 

- Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie organizatora w Szkole Podstawowej 

im. Jana Trepczyka w Miszewie przy ul. Strażackiej 9 oraz na stronie 

www.spmiszewo.edupage.org i www.teatrjantark.pl 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru, lub realizacji 

nagród z przyczyn leżących po stronie uczestników. 

- Werdykt ogłoszony przez jury jest ostateczny i nie może być kwestionowany. 

- Odbiór nagród rzeczowych jest możliwy tylko po ogłoszeniu wyników. Nagrody nie 

będą przesyłane pocztą i przekazywane w innym terminie. 

- Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.  

http://www.spmiszewo.pl/

