
 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU TALENTIADA 2020 
 

„TALENT JEST JAK DIAMENT, KTÓRY TRZEBA OSZLIFOWAĆ” 
 

§ 1 
Organizator konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 
we współpracy z Urzędem Miasta Radzionków oraz Pełnomocnikiem Burmistrza 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.  

§ 2 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania, promocja utalentowanych 
wokalistów, pomoc w podnoszeniu umiejętności artystycznych, promocja właściwych 
postaw społecznych, profilaktyka uzależnień oraz stworzenie możliwości prezentacji 
przed szerszą publicznością.  

§ 3 
Miejsce i czas realizacji  

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
1. I etap konkursu odbywa się w formie online.  
2. II etap – koncert finałowy, odbędzie się w Centrum Kultury „Karolinka” 

w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2 – dnia 12 grudnia 2020 roku o godz. 18:00 
lub w innej formie dopuszczonej przepisami prawa związanej z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną. 

§ 4 
Przebieg konkursu  

1. Zakres prezentacji konkursowych: 
1) wokalne; 
2) w I etapie Organizator dopuszcza użycie podkładu muzycznego dla wokalistów 

nagranego wyłącznie w formacie AUDIO oraz akompaniament na żywo  
2. Warunki konkursu: 
1) w konkursie mogą wziąć udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły wokalne do 

4 osób;  
2) uczestnicy przygotowują 2 utwory muzyczne, z czego jeden obowiązkowo 

w języku polskim, które należy zarejestrować i wysłać do Organizatora w formie 
wideo, w stanie surowym bez jakiejkolwiek obróbki dźwiękowej przeprowadzonej 
w studiu nagraniowym lub w programach i aplikacjach do tego służących; należy 
wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z plikiem wideo lub z linkiem do 
zarejestrowanego nagrania drogą elektroniczną na adres email: 
j.zorzycki@karolinka.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2020 r.; 



3) uczestnictwo w konkursie jest odpłatne – 10,00 zł od każdego uczestnika / członka 
zespołu;    

4) podstawą zakwalifikowania do konkursu jest prawidłowo i czytelnie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi oświadczeniami, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisany przez odpowiednie osoby wraz  
z plikiem lub linkiem do zarejestrowanego nagrania wideo oraz wpłacenie na konto 
Organizatora kosztu uczestnictwa w nieprzekraczalnym  terminie do 27 listopada 
2020 roku; 
Nr konta: ING Bank Śląski 41 1050 1230 1000 0002 0000 4133 z dopiskiem: 
„Talentiada 2020” + nazwa uczestnika/zespołu wokalnego + adres 
zamieszkania.   

5) formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami oraz regulamin konkursu można 
pobrać na stronie internetowej www.karolinka.art.pl; 

6) osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie, muszą dołączyć zgodę rodzica 
lub opiekuna prawnego; 

 
§ 5 

Przebieg konkursu 
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

1) I Etap - przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń od uczestników oraz 
eliminacja do II Etapu: 

1) Eliminacje dla uczestników, którzy skutecznie zgłosili swój udział w konkursie, 
odbędą się drogą elektroniczną, na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Wybór 
uczestników przez Jury zakwalifikowanych do II etapu – koncertu finałowego, 
nastąpi w terminie do 4 grudnia 2020 roku.  

2) Na potrzeby I etapu konkursu uczestnicy obowiązkowo przygotowują nagranie 
dwóch piosenek zgodnie z § 4 ust 2 pkt 2. Informacje o akompaniamencie 
oraz wszelkie inne informacje dotyczące potrzebnego nagłośnienia w II etapie 
konkursu uczestnicy zobowiązani są podać w formularzu zgłoszeniowym. 
Wyniki obrad Jury w I etapie konkursu opublikowane zostaną na stronach 
internetowych Organizatora po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich nagrać, 
nie później niż do 4 grudnia 2020 roku.  

3. II Etap – koncert finałowy na scenie w Centrum Kultury „Karolinka”  
w Radzionkowie w dniu 12 grudnia 2020 roku o godz. 18:00 lub w innej formie 
dopuszczonej przepisami prawa związanej z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną. 

1) Osoby zakwalifikowane do II Etapu Konkursu zobowiązane są do wzięcia 
udziału w koncercie finałowym, podczas którego Jury powołane przez 
Organizatora ogłosi zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych  
(I, II, III miejsce) oraz zdobywcę Grand Prix XI konkursu „Talentiada 2020”, 
Uczestnicy na okres udziału w II etapie konkursu zobowiązani są posiadać we 
własnym zakresie ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.    



2) W II etapie konkursu Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie 
zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w formularzu zgłoszenia  
z uwzględnieniem możliwości technicznych sceny, na której odbywać się 
będzie ten etap. To  Organizator spośród dwóch nadesłanych utworów 
wybierze jeden, który uczestnik zaprezentuje podczas koncertu finałowego.  

3) II etap konkursu będzie odbywał się w reżimie sanitarnym, zgodnie ze 
wszystkimi aktualnie obowiązującymi wytycznymi oraz procedurami,  
a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania. 

4) Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać obowiązujących w CK „Karolinka” 
procedur i regulaminów oraz nie będę się stosować do aktualnych wytycznych 
wydanych w związku z obowiązującą pandemią, nie wezmą udziału  
w koncercie finałowym.  

§ 6 
Komisja konkursowa. 

Występy oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów, a w komisji nie może 
zasiadać uczestnik konkursu. 

§ 7 
Nagrody 

Jury powołane przez organizatora przyzna następujące nagrody: 
1. Główna nagroda: GRAND PRIX XI KONKURSU TALENTÓW 

„TALENTIADA 2020” – nagroda rzeczowa, voucher na nagranie wybranej przez 
siebie piosenki w studiu muzycznym oraz możliwość prezentacji swoich 
umiejętności wokalnych na scenie głównej podczas DNI RADZIONKOWA 2021 
lub innym koncercie organizowanym przez Organizatora.  

2. Nagrody za I, II, III miejsce - nagrody rzeczowe. 
3. W uzasadnionych przypadkach Jury może zdecydować o innym podziale nagród, 

nieprzyznawaniu którejś z nagród lub o przyznaniu nagrody ex aequo, może też 
przyznać uczestnikom wyróżnienia oraz zadecydować o przyznaniu innych 
nagród.  

4. Werdykt Jury jest ostateczny i nie można się od niego odwołać. 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe:   

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ani żadnych kosztów poniesionych 

przez uczestników, w tym kosztów opłaconej akredytacji w przypadku rezygnacji 
uczestnika z udziału w konkursie, chyba, że zostanie od odwołany z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od woli Organizatora, tzw. „siły wyższej” takich jak 
klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba, pożar, pandemia, epidemia itp. 

3. O kolejności występu w II etapie konkursu decydują Organizatorzy. 
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne poniesione szkody 

zdrowotne i materialne mające miejsce przed, podczas i po występie. 



5. Organizatorom przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także 
odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia 
konkursu bez podawania przyczyn. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmują 
Organizatorzy. 

7. W przypadku dużej liczby wykonawców Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
wprowadzenia podziału uczestników na różne kategorie. 

8.  Uczestnik oświadcza, że:  
1) Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu, 
adres korespondencyjny) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb realizacji XI Konkursu Talentów 
„TALENTIADA 2020” przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie; 

2) Zapoznał się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.  

 
 

TWOJEMU TALENTOWI JUŻ DZISIAJ MÓWIMY NASZE ZDECYDOWANE ….. 
TAK ! 


