
Regulamin konkursu Wałbrzych Ma Talent! 
 
1. ORGANIZATOR 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
 
2. OGÓLNE INFORMACJE 
Konkurs Wałbrzych Ma Talent organizowany jest w dwóch etapach:  

1) eliminacje (castingi) odbywają się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w godz. 10-12: 
- 18.02.2017r., ul. Wysockiego 29 (Stara Kopalnia), 
- 8.04.2017r., ul. Broniewskiego 65a (Piaskowa Góra), 
 
UWAGA: zespoły zapraszamy na casting 8.04. Wcześniej prosimy skontaktować się z nami 
mailowo joanna@wok.walbrzych.pl w celu ustalenia warunków technicznych.  
 

2) finał organizowany jest na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu w terminie  
27.05. 2017r. podczas Dni Wałbrzycha.  
Informacje szczegółowe: www.wok.walbrzych.pl, walbrzych.naszemiasto.pl, 
w Panoramie Wałbrzyskiej i Gazecie Wrocławskiej.   

 
3. UCZESTNICY 
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej. Należy wypełnić ankietę  
i zgłosić się na casting organizowany w WOK. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę na 
udział w konkursie, podpisaną przez opiekuna prawnego. W konkursie nie ma ograniczeń 
wiekowych. 
 
4. ZASADY 
Uczestnicy (osoby indywidualne i grupy) mogą zaprezentować dowolny talent. Prezentacja nie 
może przekraczać 3 minut, w przypadku wystąpień grup (od trzech osób) – 5 minut. Członkowie 
jury mogą przerwać prezentację w każdym momencie. Decyzje ostateczne podejmuje 
przewodniczący jury.  
 
5. NAGRODY 

• 2000 zł – nagroda dla zwycięzcy, 
• występ na Dniach Wałbrzycha (liczbę osób zastrzega organizator), 
• artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej, 
• opieka impresaryjna Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, 
• nagrody rzeczowe. 

  
6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 
Zwycięzcy eliminacji zostaną wyłonieni poprzez powołane jury. Organizator nie określa liczby osób 
wybranych do finału konkursu, o tym decyduje jury. Zwycięzca finału zostanie wybrany przez 
jury. Osobną kategorią są dzieci w wieku do 12 lat – w tej kategorii dla zwycięzców przewidziano 
nagrody rzeczowe. 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) osoby zgłaszające się do konkursu Wałbrzych Ma Talent akceptują regulamin, 
2) organizator zastrzega prawo dokonywania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany  

w regulaminie będą niezwłocznie podlegały opublikowaniu, 
3) wyrażam zgodę na udział w konkursie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach 

związanych z konkursem i promocją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z art. 81 ust. 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.),  

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).   

 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury z siedzibą przy  
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, 

2) dane osobowe przetwarzane będą dla celów niniejszego konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom, nie 
dotyczy to imienia/imion i nazwiska/nazwisk, wieku oraz miejscowości, które będą podawane przy zapowiadaniu 
uczestnika/ów oraz w mediach i na stronach Organizatora. 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


