
“TALENCIAKI”
II edycja

Jasielski Dom Kultury zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu
“TALENCIAKI”.

Nie ważne ile masz lat, pokaż nam swój talent i wystąp na dużej scenie!!!
Nagraj krótki filmik, w którym się zaprezentujesz i wyślij go do nas.

Czekamy na Ciebie!

CELE KONKURSU:

• promowanie jasielskich talentów oraz alternatywnych form
spędzania wolnego czasu

• wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających
różne talenty i umiejętności

• popularyzowanie działań artystycznych
• rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych
• zaprezentowanie się szerokiej publiczności podczas finałowego

koncertu talentów

ZASADY KONKURSU:

• Należy zaprezentować swój talent w nagranym filmie oraz
przesłanie go na adres mailowy: talenciaki.jaslo@gmail.com
poprzez platformę WeTransfer lub SendGB

• Długość nagrania - maksymalnie 5 minut, format mp4
(rozdzielczość Full HD 1920x1080), nagranie w poziomie

• Uczestnik udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
przesłanego materiału filmowego w celu uczestnictwa w konkursie,
a w przypadku wyłonienia w drodze eliminacji – do
zaprezentowania materiału podczas finału konkursu

• Konkurs składa się z etapu eliminacji (online), następnie powołane
jury, składające się z instruktorów JDK, wyłoni najciekawsze talenty
z nadesłanych filmików. Zastrzegamy sobie prawo do
zorganizowania drugiego etapu przesłuchań stacjonarnych, jeśli
w pierwszym etapie zostanie wyłonionych więcej uczestników

• Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest przesłanie skanu
pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku, a niepełnoletni zgody rodzica/opiekuna prawnego na
adres mailowy: talenciaki.jaslo@gmail.com
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• Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Jasła oraz powiatu
jasielskiego bez ograniczeń wiekowych

• W konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy zajęć artystycznych
JDK oraz osoby, które wystąpiły w finale poprzednich edycji

• Zgłoszenia przyjmowane są do: 31 marca 2023 r.
• Uczestnicy wyłonieni w etapie eliminacji zaprezentują się podczas

koncertu finałowego, który odbędzie się w Jasielskim Domu
Kultury. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
oraz mailowo

• Prezentacje do koncertu finałowego zostaną szczegółowo
omówione i przygotowane z uczestnikami na osobnych spotkaniach

• W koncercie finałowym zostanie wybrany “Super Talenciak” poprzez
głosowanie publiczności. Zakupiony bilet upoważnia do oddania
jednego głosu na wybranego przez siebie uczestnika

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu:

1. Jasielski Dom Kultury (JDK) z siedzibą przy ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło
jest Administratorem Państwa danych. Kontakt do JDK, tel. 13 44 351 50,
jdksekretariat@gmail.com lub listownie na adres siedziby.
2. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej zgody w celu
określonym w treści zgody, która jest dobrowolna i możliwa do uchylenia
w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu
zrealizowania celów przetwarzania lub cofnięcia zgody.
3. Państwa dane mogą zostać udostępnione mediom oraz firmom, które
na podstawie stosownych umów realizują zadania w imieniu
Administratora. Nie przekażemy Państwa danych do państw trzecich
(poza Europejski Obszar Gospodarczy).
4. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany ani
dokonywać profilowania.
5. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące
prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do usunięcia danych.
6. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych przez administratora
narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. W celu realizacji Państwa praw zapraszamy do kontaktu z naszym
inspektorem ochrony danych JDK:
inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TELEFONU: 13-44-351-65


