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Regulamin konkursu „Czas Na Blask” 

VI edycja – 2020 

 

 

§ 1. Definicje 

Organizator: Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.  

Uczestnik: zespół nie przekraczający 12 osób lub solista, którzy dostarczyli Kartę 

Zgłoszeniową; 

Opiekun: nauczyciel lub opiekun prawny/rodzic uczestnika; 

Konkurs: Czas Na Blask – Przegląd Młodych Talentów. 

 

§ 2. Miejsce i czas konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sienkiewicza 

36, 65-431 Zielona Góra.  

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dn. 26 lutego 2020 r. w auli Europejskiego 

Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra.  

3. Ogłoszenie wyników oraz Koncert Finałowy odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. w 

Europejskim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sienkiewicza 36, 65-431 Zielona Góra.  

4. Dokładne godziny odbywania się poszczególnych etapów Konkursu Organizator 

zobowiązuje się opublikować, po zapoznaniu się z Kartami Zgłoszeniowymi, na stronach 

internetowych Europejskich Szkół dr Rahn www.rahn.education/polska/ w zakładce "Czas na 

Blask", profilu facebook-owym konkursu (www.facebook.com/CzasNaBlaskZG/) oraz 

przekazać do wiadomości uczestnika na adres mailowy podany w zgłoszeniu.  

 

§ 3. Cel, adresaci i struktura konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego wykonawcy wyróżniającego się talentem  

w następujących kategoriach:  

Muzyka – śpiew, gra na instrumentach itp.  

Teatr – kabaret, przedstawienia teatralne, recytacja itp.  

Sport – taniec, akrobatyka, prezentacje indywidualne dyscypliny sportowej itp.  
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Inne Talenty – prezentacje autorskie w różnych dziedzinach nie wymienionych wyżej.  

2. W konkursie mogą brać udział zespoły lub soliści ze szkół podstawowych (klasy VI, VII i 

VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, zwanych dalej uczestnikami.  

3. Organizator przewiduje możliwość udziału młodszych uczestników, pod warunkiem, że są 

oni członkami zespołu, a ich ilość nie przekracza 50% liczby członków zespołu.  

4. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:  

Przesłuchań Konkursowych i Koncertu Finałowego podczas którego nastąpi ogłoszenie 

wyników, realizowanych wg zasad określonych w §6.  

 

§ 4. Tryb zgłaszania udziału w konkursie 

1. Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie, zobowiązany jest do dostarczenia do 

sekretariatu Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego lub mailem na adres 

czasnablaskzg@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie tj. do 23 lutego 2020r.:  

- wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do regulaminu)  

- przesłania podkładów muzycznych w formacie mp3 na adres: czasnablaskzg@gmail.com do 

dnia 23 lutego 2020 r.  

W przypadku elektronicznego zgłoszenia, należy przesłać wypełniony, zeskanowany 

dokument na adres: czasnablaskzg@gmail.com, natomiast oryginał przekazać organizatorowi 

do dnia 23 lutego 2020 r.  

2. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Organizatora.  

3. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, uczestnik oświadcza co następuje:  

a) zgłoszone na konkurs prezentacje są prezentacjami autorskimi, z wyłączeniem podkładów 

muzycznych;  

b) w razie naruszenia jakichkolwiek praw autorskich Uczestnik przejmie całkowitą 

odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia;  

c) Uczestnik udziela organizatorom konkursu licencji, w celach właściwego i zgodnego z 

regulaminem przeprowadzenia konkursu, na wykorzystanie zgłoszonych prezentacji na 

poniższych polach eksploatacji:  

- publiczne wykonanie podczas konkursu,  

- utrwalenie i zwielokrotnienie w celach właściwego i zgodnego z regulaminem 

przeprowadzenia konkursu,  

- zmiana formatu nagrania,  

- umieszczenie w internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w każdym 

czasie na stronach:  
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www.rahn.education/polska/,  

www.facebook.com/EuropejskaSzkolaPodstawowa/,  

www.facebook.com/Europejskie-Gimnazjum-i-Liceum-dr-Rahn,  

www.facebook.com/CzasNaBlaskZG/ 

portalu You Tube oraz innych 

d) W razie zakwalifikowania się do finałowego etapu konkursu (zgodnie z zasadami 

regulaminu) dołoży należytej staranności, aby być obecnym w dniu wyznaczonym przez 

organizatora.  

e) Zapoznał się i akceptuje pełną treść regulaminu konkursu i w postępowaniu konkursowym 

będzie stosował się do jego zapisów.  

f) Wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i 

promocyjnych konkursu.  

g) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach właściwego 

przeprowadzania konkursu oraz nagrodzenia uczestników.  

4. Zespoły i soliści powinni być zgłoszeni wraz z opiekunami i pod ich opieką przebywać w 

miejscu odbywania się konkursu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika ponosi 

jego opiekun.  

5. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w §4 będzie podstawą do odrzucenia 

zgłoszenia do konkursu.  

 

§ 5. Prezentacje artystyczne 

1. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i 

grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień 

grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.  

2. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu 

uczestników konkursu oraz publiczności.  

 

3. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów oraz 

wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.  

4. Jury ma prawo przerwać prezentację w dowolnym momencie, jeśli uzna ją za niestosowną i 

zdyskwalifikować Uczestnika.  

5. Niespełnienie wszystkich warunków określonych w §5 będzie podstawą do odrzucenia 

zgłoszenia do konkursu.  
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§ 6. Etapy konkursu 

I. Etap pierwszy „Czasu na blask” 

1. Uczestnictwo w konkursie zgłasza się do dnia 23 lutego 2020 r.  

2. Uczestnicy wykonają zgłoszone do przesłuchań konkursowych utwory w dniu 26 lutego 

2020r. O godzinie i zasadach przesłuchań zostaną poinformowani.  

3. Organizator oceni zgłoszone prezentacje podczas Przeglądu talentów w dniu 26 lutego 

2020 r. w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym.  

4. Spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, zakwalifikowanych zostanie około 10 

prezentacji, które wezmą udział w II etapie konkursu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „dzikiej karty” uprawniającej do 

uczestnictwa w finale konkursu Uczestnikowi będącemu reprezentatnem Europejskiego 

Liceum Ogólnokształcącego lub EuropejskiejSzkoły Podstawowej.  

6. Wyniki wyboru uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu ogłoszone zostaną 

tego samego dnia po I etapie konkursu oraz opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora pod adresem www.rahn.education/polska/  

7. Wybór finałowych uczestników ma charakter subiektywny i nie podlega zaskarżeniu.  

II. Etap drugi – Koncert Finałowy 

1. Wytypowani podczas Przeglądu Talentów finaliści zobowiązani są wziąć udział w 

prezentacjach finałowych i ogłoszeniu wyników podczas Koncertu Finałowego w dniu 18 

marca 2020 r.  

2. Prezentacje finałowe ocenione zostaną przez jury, którego skład ustali organizator.  

3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Uczestnikom nie przysługuje 

jakakolwiek forma odwołania od decyzji.  

 

§ 7. Nagrody 

1. Zwycięzcy etapu finałowego otrzymają nagrody w formie rzeczowej.  

2. Warunkiem ich otrzymania jest uczestnictwo w dwóch etapach konkursu.  

3. Każdy finalista otrzyma upominek w formie nagrody rzeczowej.  

4. Wszystkie prezentacje przedstawione w I etapie konkursu wezmą udział w głosowaniu na 

Nagrodę Publiczności, odbywającym się na profilu facebook-owym Konkursu Czas Na Blask 

– Przegląd Młodych Talentów pod adresem: www.facebook.com/CzasNaBlaskZG  

5. O szczegółach dotyczących nagród organizator poinformuje po zakończeniu I etapu 

konkursu.  
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania „Dzikiej Karty” – nagrody dającej awans 

do finału kolejnej edycji konkursu.  

Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

związanych z konkursem Czas na blask przez Europejska Fundację Oświaty i Kultury z 

siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 36, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

Zgłoszenie udziału w konkursie - dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 

1 do regulaminu), oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.  

 

§ 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, zmian terminów 

oraz zasad organizowania konkursu „Czas na blask”. 


