
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
REGULAMIN KONKURSU „Kuźnia talentów” 

 
§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu pn.: „Kuźnia talentów” jest Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w: 03 - 
051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 1132295659, KRS 0000260011 reprezentowana przez Marka 
Kalbarczyka – prezesa Zarządu.  

2. Konkurs jest elementem zadania „Festiwal – Kuźnia talentów” realizowanego przez Fundację Szansa dla 
Niewidomych w ramach Programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, dofinansowanego ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
 

§ 2  
Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 18-tu z dysfunkcją wzroku: niewidome lub 
słabowidzące.  

2. Udział dzieci i młodzieży w Konkursie wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich rodziców lub opiekunów. 

§ 3 
Czas i miejsce trwania Konkursu 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2017 r. i trwa do 16 października 2017 r.  

3. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu mija 9 października 2017 r. 
 

§ 4 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Udział w Konkursie polega na zgłoszeniu twórczości muzycznej (śpiew, gra na instrumencie itp.) w formie 
nagrania audio lub video.  

2. Do Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub w grupach.  

3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące informacje:  
a. imię i nazwisko dziecka/dzieci (oraz ew. pseudonim artystyczny),  
b. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość), 
c. datę urodzenia, 
d. imię i nazwisko rodzica/opiekuna, 
e. telefon kontaktowy i adres e-mail,  
f. skan zgody rodzica lub opiekuna dziecka na udział w konkursie,  
g. tytuł utworu wraz z informacją, czy jest to utwór autorski (twórczość własna), czy wykonanie utworu 

innego artysty, 
h. link do nagrania audio lub video zawierającego wykonanie utworu (w przypadku zgłoszenia drogą 

elektroniczną) lub płytę CD/DVD zawierającą nagranie (w przypadku zgłoszenia drogą tradycyjną). 

4. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie ww. informacje. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje 
nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.  

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 nagranie. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  
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7. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 30 września 2017 
r. drogą: 
a. elektroniczną – poprzez przesłanie kompletnego zgłoszenia na adres e-mail: 

kuznia.talentow@szansadlaniewidomych.org 
b. tradycyjną  - poprzez dostarczenie zgłoszenia pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Fundacja 

Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03 - 051 Warszawa. 

8. Wysłanie zgłoszenia oznacza udział w niniejszym Konkursie i jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:  
a. Zgłoszony do Konkursu występ muzyczny jest wykonany przez Uczestnika i wyraża on zgodę na 

wykorzystanie go na potrzeby udziału w Konkursie,  
b. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie nadesłanego przez niego występu w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach 
internetowych Organizatora.  

9. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na: publikowanie nadesłanej przez niego twórczości 
(wraz z imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych www.szansadlaniewidomych.org, oraz 
www.facebook.com/Szansa.  

10. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin 
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.  

 
§ 5 

Ocena prac biorących udział w Konkursie 

1. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane ocenie Komisji konkursowej. Spośród wszystkich nadesłanych 
zgłoszeń zostanie wybranych 10 Finalistów konkursu. 

2. W II etapie oceny, Finaliści Konkursu wezmą udział w warsztatach przygotowania scenicznego. W efekcie 
odbycia warsztatów, Komisja konkursowa wyłoni 5 Laureatów. 

3. Finał Konkursu, podczas którego do publicznej wiadomości zostaną podane wyniki Konkursu, odbędzie się 
podczas organizowanej przez Organizatora Gali REHA FOR THE BLIND IN POLAND w dn. 16 października 
2017 r. w Warszawie.  

4. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.  
 

§ 6 
Nagrody w Konkursie 

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia dla Laureatów:  
a. Nagroda Główna dla Zwycięzcy Konkursu – statuetka i dyplom,  
b. Nagroda za zajęcie 2-giego miejsca– statuetka i dyplom, 
c. Nagroda za zajęcie 3-ciego miejsca– statuetka i dyplom, 
d. 2 wyróżnienia.  

2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach podczas Finału Konkursu w dn. 16 października 
2017 r. 

 
§ 7 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne lub opóźnione dostarczenie przez Uczestnika 
zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 
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naruszać prawa osób trzecich albo będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie 
prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku 
z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji 
z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.szansadlaniewidomych.org.  

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez 
Organizatora nadesłanego zgłoszenia.  

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w celu związanym z realizacją Konkursu. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest 
Fundacja Szansa dla Niewidomych z siedzibą w: 03 - 051 Warszawa, ul. Chlubna 88, NIP 1132295659, KRS 
0000260011 reprezentowana przez Marka Kalbarczyka – prezesa Zarządu. Uczestnicy Konkursu mają 
prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich 
poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w 
celu zakwalifikowania do udziału w Konkursie.  

4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.  

 


