
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;  
- 09.02.2019 r. 

- 6.04.2019 r. 

 

UWAGA: Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie mailowe na adres: 

kamila@wok.walbrzych.pl do 3.04.2019 ! Karta zapisu do pobrania na stronie WOK. 
 

2) finał w terminie 25.05.2019 r. 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 

• 2000 zł, 

• artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej, 

• opieka impresaryjna Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, 

• teledysk lub film promocyjny nagrany przez studio PlayR, 

• nagranie piosenki w Studio M23 do tekstu i muzyki Juranda Wójcika, 

• wyjazd do Hanoweru na Polonijny Festiwal Kultury, 

• w kategorii dzieci WYŁĄCZNIE nagrody rzeczowe. 

 

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 do 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. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uczestnictwa na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  



4. Dane osobowe przechowywane będą na czas, jaki niezbędny będzie do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu 
odwołania zgody. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
realizujące usługi ściśle związane z organizacją imprezy. 

6. Każdy z uczestników prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Każdy z uczestników prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w kwestii dotyczących jego danych osobowych. 
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w imprezie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


