
REGULAMIN KONKURSU „ Talent show” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Talent Show” i jest zwany dalej: „Konkursem”. 

2.Organizatorem Konkursu jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu z 

siedzibą przy ul. Hejmanowskiej 5 

 3.Konkurs będzie przeprowadzony w ramach obchodów XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora w dniu 

08.10.2019r.   

5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

6.Nadzór nad prowadzeniem Konkursu sprawuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą: 

Beata Szenwald, Anna Sadzik , Tomasz Kwiatkowski -  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każdy uczestnik zajęć Domu Dziennego Pobytu przy 

ul. Hejmanowskiej 5 oraz mieszkańcy bloku przy ul. Hejmanowskiej 5.   

2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wykonania Zadania Konkursowego, jest również  

a. akceptacja niniejszego Regulaminu 

b. wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.  

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1.Konkurs polega na tym, że Uczestnicy prezentują wykonane przez siebie wcześniej prace w 

kategoriach:  

- kulinarna 

-artystyczna  

-muzyczna  

 

2. Uczestnik konkursu indywidualnie prezentuje wykonaną przez siebie pracę konkursową (dzieło 

artystyczne bądź kulinarne, bądź zaprezentuje zdolności wokalne w dniu konkursu.  



3.Uczestnik ma możliwość zaprezentowania się w dowolnej liczbie kategorii Show. 

4.Prezentacja konkursowa może trwać do 5 minut.  

5. Przedstawione prace/ indywidulany występ będą oceniane według poziomu ich kreatywności przez 

Komisję Konkursową, która stworzy listę nagrodzonych i wyróżnionych uczestników.  

6. Nagrody otrzymają laureaci Konkursu –autor najciekawszej pracy/ najciekawszego występu. Każda 

kategoria ma swojego mistrza.  

7.Konkurs trwa od godz. 10:00  do 13:00 dnia 8 października 2019roku.  

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator. 

9.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w dniu konkursu.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

3.Uczestnicy zostaną również niezwłocznie powiadomieni o zmianie regulaminu. 

5.Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  


