ZARZĄDZENIE Nr 30/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 8 lutego 2017 roku
w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pokaż Swój Talent”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 z późn. zm 1) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się Konkurs „Pokaż Swój Talent” mający na celu wyłonienie
najciekawszych osobowości wśród mieszkańców Gminy Karczew posiadających różnorodne
talenty i umiejętności.
§ 2. Konkurs „Pokaż Swój Talent” należy przeprowadzić według zasad określonych w
Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

______________________
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579.

ZAŁĄCZNIK
do ZARZĄDZENIA NR 30/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 8 lutego 2017 r.
Regulamin udziału w konkursie talentów
pod tytułem „Pokaż Swój Talent”
Konkurs „Pokaż Swój Talent” zwany dalej „Konkursem” organizowany przez Urząd Miejski
w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, zwany dalej „Organizatorem”.
Ogólne zasady Konkursu:
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości wśród mieszkańców

Gminy Karczew posiadających różnorodne talenty i umiejętności.
2. Selekcja uczestników Konkursu przebiega w następujących etapach:

1) ETAP I – castingi jurorskie, podczas których każdy uczestnik zostanie poddany ocenie
komisji konkursowej;
2) ETAP II – obrady jurorów. Obrady jurorów, zakończą się wyborem 10 finalistów,
którzy zaprezentują się na scenie podczas DNI KARCZEWA 18 czerwca 2017 roku w
Karczewie. Lista finalistów zostanie opublikowana w terminie do 25 maja 2017 roku
na stronie internetowej www.karczew.pl;
3) ETAP III – finał w trakcie obchodów DNI KARCZEWA na scenie w Karczewie (18
czerwca 2017 roku), podczas którego zaprezentuje się 10 uczestników. Występy
zostaną poddane ocenie jurorów. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę
głosów zostaną zwycięzcami.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół muzyczny lub

grupa taneczna) bez ograniczeń wiekowych, mieszkająca na terenie Gminy Karczew. W
przypadku grup osób wystarczy, że co najmniej jedna osoba mieszka na terenie Gminy
Karczew.
4. Uczestnik Konkursu, zgłaszający się do Etapu I ma obowiązek posiadać przy sobie

dowód osobisty/paszport/legitymację szkolną. Organizator ma prawo zażądać w każdej
chwili dowodu potwierdzającego tożsamość uczestnika. Nieokazanie takiego dowodu
może spowodować wykluczenie uczestnika z Konkursu. Wszystkie dane osobowe oraz
informację zażądane przez Organizatora od każdego uczestnika powinny być prawdziwe,
dokładne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Organizator zastrzega sobie prawo
wykluczenia uczestnika z castingu według własnego uznania, jeżeli uczestnik na
jakimkolwiek etapie castingu dostarczy dane lub informacje nieprawdziwe, niedokładne
lub wprowadzające w błąd.
5. W przypadku, gdy uczestnik castingu jest osobą małoletnią, Organizator będzie wymagał

podpisania dokumentów, przez co najmniej jednego z rodziców uczestnika lub opiekuna
prawnego, uprawnionego do działania w imieniu małoletniego uczestnika.

6. Podczas castingów uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki występ maksimum do 5

minut, opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według
własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć na tydzień
przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD lub pendrive z nagraniem
podkładu muzycznego. Uczestnik musi znać i na żądanie Organizatora podać tytuł, autora
muzyki oraz słów wykonywanego utworu lub jego fragmentu.
7. Jury ma prawo nie dopuścić do rozpoczęcia występu zgłoszonego uczestnika, jeżeli

poweźmie obawę, co do tego, że przebieg zapowiedzianego występu może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i/lub zdrowia uczestnika i/lub osób trzecich.
Z powyższego prawa jury może skorzystać również w razie powzięcia wątpliwości, co do
tego czy zapowiedziany występ nie obraża uczuć osobistych, religijnych osób trzecich
lub nie godzi w dobre obyczaje. Uczestnik, który nie został dopuszczony do występu z
powodów jak wyżej zostaje zdyskwalifikowany od udziału w konkursie.
8. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego występ jest oryginalny i wolny od
wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich, a jeżeli występ polega na
wykonaniu utworu autorstwa osoby trzeciej, uczestnik zobowiązany jest ten fakt
wyraźnie zaznaczyć informując o autorze utworu. W razie, gdy wobec Organizatora
zostaną zgłoszone roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z
wykonaniem utworu, uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zaspokoić
roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
9. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grup

innych uczestników lub zwierząt, biorących udział w występie.
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i

złożenie go osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Karczewie
lub w formie elektronicznej na adres mailowy: j.szczeplik@karczew.pl w terminie do 30
kwietnia 2017 r. W przypadku, gdy uczestnik jest osobą małoletnią należy dostarczyć
także zgodę na udział w konkursie, podpisaną, przez co najmniej jednego z rodziców
uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie.
12. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie jego występu za pomocą kamer, aparatu

fotograficznego oraz na nieodpłatne wykorzystanie powstałych materiałów do celów
promocyjnych Gminy Karczew.
Zasady I ETAPU – Castingi Jurorskie
1. W terminie od 8 – 12 maja 2017 r. Organizator przeprowadzi castingi z udziałem komisji
konkursowej. Castingi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
2. Uczestnicy zostaną przypisani przez komisję konkursową do konkretnych castingów.
Każdy uczestnik może wziąć udział w castingu tylko raz.
3. W celu wzięcia udziału w castingu Uczestnicy winni zgłosić się na casting w terminie
wyznaczonym przez Organizatora:

4. Dopuszcza się obecność publiczności na castingach, z tym, że o maksymalnej liczbie
zebranych osób (publiczności) decydują warunki lokalowe, w związku z czym
Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób (publiczności).
5. Występ uczestnika będzie oceniany przez jurorów wchodzących w skład komisji
konkursowej. Jeżeli któryś z jurorów straci zainteresowanie występem, podnosi rękę,
informując tym samym, że nie chce dłużej oglądać występu. Gdy ponad połowa jurorów
podniesie rękę do góry występ zostanie przerwany.
Komisja może przerwać występ w każdym czasie, jeżeli poweźmie wątpliwość, iż
przebieg prezentowanego występu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i/lub
zdrowia uczestnika lub osób trzecich. Z powyższego prawa jury może skorzystać również
w przypadku, gdy występ obraża uczucia osobiste, religijne lub godzi w dobre obyczaje.
Uczestnik, którego występ przerwano w powodów jak wyżej zostaje zdyskwalifikowany.
6. Spośród występów Uczestników, którzy wezmą udział w castingu Jurorskim do
następnego Etapu dostaną się wszyscy ci, którzy otrzymają przynajmniej trzy oceny
pozytywne (3 x TAK) na Etapie Casting Jurorski.
7. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie
pieniężne za udział w castingu.
8. Uczestnik przyjeżdża na casting na własny koszt.
9. W przypadku nieobecności któregoś z jurorów z przyczyn uzasadnionych, Organizator
może wskazać osobę, która go zastąpi.
Zasady II Etapu – Obrady Jurorskie.
1. Podczas obrad jurorów jurorzy wybierają 10 finalistów, którzy zakwalifikują się do finału
podczas DNI Karczewa 18 czerwca 2017 roku w Karczewie.
2. Lista finalistów konkursu zostanie opublikowana najpóźniej do 25 maja 2017 r. na stronie
internetowej www.karczew.pl.
3. Jurorzy są zobowiązani sporządzić listę rezerwowych finalistów wg kolejności wskazanej
przez jurorów w liczbie maksymalnie 5.
4. Finaliści są zobowiązani potwierdzić u Organizatora udział w finale konkursu najpóźniej
do 30 maja 2016 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: j.szczeplik@karczew.pl.
Jeżeli do tego terminu uczestnik nie wyśle potwierdzenia, jego miejsce zajmie pierwsza
osoba z listy rezerwowej.
Zasady III Etapu – Finał
1. Finał zostanie przeprowadzany na głównej scenie podczas obchodów DNI KARCZEWA
18 czerwca 2017 roku w Karczewie.

2. Uczestnik, który zakwalifikował się do finału jest zobowiązany do zaakceptowania
terminów ewentualnych prób i występu na żywo. Uczestnik będzie dyspozycyjny w
terminach wyznaczonych przez Organizatora.
3. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki występ maksimum do 5 minut,
opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według własnego
wyboru lub a’capella. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi (najpóźniej
do 10 czerwca 201 roku) podkład muzyczny nagrany na wolnym od wad fizycznych
nośniku, w jakości spełniającej warunki określone przez Organizatora i przez niego
zaakceptowany. Jeżeli uczestnik nie dotrzyma tego terminu może zostać wykluczony z
występu finałowego, a jego miejsce zajmie osoba z list rezerwowych.
4. Uczestnik musi zaprezentować inny program niż na castingu.
5. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie trzech nagród głównych przyznanych
przez Komisję konkursową.
6. Podczas finału uczestnicy będą poddani ponownej ocenie komisji konkursowej.
7. Każdy członek komisji jurorskiej przyznaje każdemu uczestnikowi od 0 do 10 punktów.
8. Zwycięzcą i laureatem Nagrody Głównej zostanie uczestnik, którego występ otrzyma
najwięcej punktów od komisji jurorskiej i nie zostanie zdyskwalifikowany przez
Organizatora z powodu naruszenia regulaminu lub z innych powodów, które mogą
sprawić, że dalszy udział uczestnika w Konkursie jest niemożliwy.
9. W przypadku, gdy dwóch uczestników otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów o
wyłonieniu zwycięzcy decyduje sponsor Nagrody Głównej.
10. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu finału, podczas
imprezy DNI KARCZEWA
11. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie
niepieniężne za udział w tym etapie Konkursu.
12. Uczestnik finału, który w wyniku głosowania zdobędzie najwięcej punktów zostanie
zwycięzcą i otrzyma Nagrodę Główną w wartości 2000 złotych. Za zajęcie drugiego
miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości o wartości 1500 zł. Za zajęcie trzeciego
miejsca uczestnik otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł. Zdobywca. Nagrodę
Organizator pomniejsza o należny podatek. Nagrody zostaną przekazane przez
Organizatora podczas obchodów DNI KACZEWA 2016. Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany formy przekazania nagrody w zależności od wieku osób nagrodzonych.
13. Organizator zapewnia uczestnikowi nagłośnienie występu, miejsce na scenie oraz obsługę
techniczną.
13. Dokładny harmonogram występów finałowych zostanie przekazany uczestnikom finału

najpóźniej do 2 czerwca 2017 roku.

Informacje organizacyjne
1. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u p. Joanny Szczeplik, tel. (22) 780 65 16
wew. 104, e-mail j.szczeplik@karczew.pl
2. Regulamin Konkursu Pokaż Swój Talent dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na
stronie www.karczew.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
4. W przypadku zgłoszenia się do Konkursu mniej niż 10 uczestników Organizator ma
prawo odwołać Konkurs.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

regulaminem

zastosowanie

znajdą

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Formularz zgłoszeniowy dla grupy do konkursu
„Pokaż Swój Talent”

Nazwa grupy:

Adres zamieszkania lidera grupy:
Adres e-mail lidera grupy:
Numer telefonu lidera grupy:
Imię i nazwisko oraz adres członka grupy zamieszkałego w Karczewie:
Prezentowany talent (np. śpiew itp.):

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu i akceptujemy wszystkie jego
warunki. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
Imiona i nazwiska osób występujących oraz ich wiek i podpisy:

data…………………………………….

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Pokaż Swój Talent”

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Wiek:
Prezentowany talent (np. śpiew itp.):

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

.…………………………………………………
(podpis uczestnika)

data…………………………………….

Zgoda na udział osoby małoletniej w konkursie
„Pokaż Swój Talent”

Wyrażam zgodę na udział …………………….. ……………………………………………….
(imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie)
w konkursie „Pokaż Swój Talent”.
Jednocześnie informuję, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie
jego warunki, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

Dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu):
matka/opiekun prawny: ………………………………………………..………………..….
ojciec/opiekun prawny: ……………………………………………………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………………….

Miejscowość, data: ……………….………

