
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, ul. Broniewskiego 65a 
(Piaskowa Góra), w godz. 10-12: 
- 24.02.2018r. 
- 7.04.2018r. 
UWAGA: zespoły zapraszamy na casting 7.04. Wcześniej prosimy skontaktować się z nami 
mailowo kamila@wok.walbrzych.pl w celu ustalenia warunków technicznych.  

2) finał w terminie 26.05.2018r. podczas Dni Wałbrzycha, dodatkowe informacje: 
www.wok.walbrzych.pl i fb Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 

 
3. UCZESTNICY 
Mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy wypełnią ankietę, zgłoszą się na casting 
organizowany w WOK. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę na udział w konkursie, 
podpisaną przez opiekuna prawnego (opiekun nie musi być na castingu). Nie ma ograniczeń 
wiekowych. 
 
4. ZASADY 

• uczestnicy (osoby indywidualne i grupy) mogą zaprezentować dowolny talent,  
• prezentacja nie może przekraczać 5 minut,  
• w konkursie są dwie kategorie: I - dzieci do 12 roku życia oraz II – 13 lat i więcej, 
• uczestnicy śpiewający i tańczący muszą mieć ze sobą podkład muzyczny (linię melodyczną) 

nagrany na nośniku pendrive (prosimy sprawdzić wcześniej nagranie!), dopuszcza się 
instrumenty muzyczne, 

• jury może przerwać prezentację w każdym momencie, decyzje ostateczne podejmuje 
przewodniczący jury.  

 
5. NAGRODY 

• 3000 zł – pula nagród, 
• artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej, 
• opieka impresaryjna Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, 
• nagrody rzeczowe, 
• w kategorii dzieci WYŁĄCZNIE nagrody rzeczowe. 

Nagrody przyznawane są w każdej kategorii. 
 
6. ZWYCIĘZCY 
Zwycięzcy eliminacji zostaną wskazani przez jurorów. Organizator nie określa liczby osób 
wybranych do finału konkursu, o tym decyduje jury. Zwycięzca finału zostanie wybrany przez 
jurorów.  
 
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) osoby zgłaszając się na casting wyrażają zgodę na udział w konkursie i rozpowszechnianie 

swojego 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) osoby zgłaszając się konkursu wyrażaj zgodę na przetwarzanie 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. 


