
 
REGULAMIN  

XII EDYCJI KONKURSU TALENTÓW „ROZWIŃ SKRZYDŁA ON-LINE” 
pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna – pana Łukasza Borowiaka 

Leszno, listopad 2020 r. 
 

1. Organizatorem Konkursu Talentów „Rozwiń Skrzydła on-line” - zwanego dalej 
KONKURSEM, jest  Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Bolesława 
Chrobrego 3a, 64-100 Leszno - zwany dalej ORGANIZATOREM. 
 

2.  KONKURS odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza 
Borowiaka, patronat medialny KONKURSU pełni Radio "elka" z siedzibą, przy 
ul. Sienkiewicza 30a, 64-100 Leszno, które to razem z Miastem Lesznem jest 
też Współorganizatorem KONKURSU. 
 

3. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest dostarczenie w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 22 listopada 2020r. (niedziela), do godz. 23:00, 
na adres ORGANIZATORA/e-mail: rs@mok.leszno.pl: 
- materiału filmowego z nagraniem występu (rejestracja dokonana 
w dowolnej formie, np. telefonem komórkowym, kamerką go-pro itp.) 
w formie linku do pobrania; 
- formularza zgłoszenia udziału w konkursie; 
- formularza RODO.   
 

4. Formularze (zgłoszenia i RODO) należy pobrać ze strony internetowej 
ORGANIZATORA:   www.mok.leszno.pl. 
UWAGA! W PRZYPADKU NIEPEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW KONKURSU, 
FORMULARZ RODO OBOWIĄZKOWO WYPEŁNIAJĄ RODZICE  
LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA!   
Zgłoszenia wysłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod 
uwagę! 

 
5. Nagrania zakwalifikowane do prezentacji (ORGANIZATOR zastrzega sobie 

prawo odmowy publikacji materiałów zawierających treści wulgarne, 
obraźliwe lub  ogólnie społecznie nieakceptowalne) publikowane będą na 
fanpage’u MOKu na bieżąco, w kolejności nadsyłania, najpóźniej następnego 
dnia roboczego po przesłaniu zgłoszenia.   

 Uczestnicy konkursu, jak co roku, prezentować się będą w dwóch 
kategoriach:  

 I. muzycznej/występy wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne; 
 II. pokazowej/pokazy taneczne, parodystyczne, pantomimiczne, sportowe, 

akrobatyczno-cyrkowe i wszystkie inne bezpośrednio nie związane  
z muzyką. 

 ORGANIZATOR przewiduje przyznanie 3 nagród i 2 wyróżnień w każdej 
kategorii konkursowej.  
 

6. Uczestników KONKURSU oceniać będzie i o podziale nagród zdecyduje 
profesjonalne Jury, w skład którego wchodzą osoby zawodowo związanie  
z szeroko pojętą kulturą.  
Z nadesłanych prezentacji Jury WYŁONI DZIESIĘCIU FINALISTÓW. Lista 
(bez podziału na kategorie) podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 
5 grudnia 2020 r. o godz. 18:00 na stronie i fanpage`u MOKu.  
Zwycięzców KONKURSU Jury  przedstawi w dniu 6 grudnia br.   
o godz.18:00 na fanpage`u MOK. 
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Jury zastrzega sobie prawo do innego, niż podany w pkt. 5 podziału nagród,   
w przypadku kiedy np. poziom będzie bardzo wysoki w jednej, a dużo gorszy 
w drugiej kategorii. 

  
  7. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją          

warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016.) o ochronie danych osobowych. 
 

  8. ORGANIZATOR zastrzega prawo do zmiany postanowień niniejszego 
regulaminu, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych bieżącą 
sytuacją epidemiczną w kraju i regionie. Dotyczy to w szczególności zmian 
terminów poszczególnych czynności konkursowych, jak również formy 
prezentacji zwycięzców KONKURSU. 
 

  9. Kwestie sporne, nieobjęte niniejszym regulaminem lub wymagające 
dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie ORGANIZATOR. 

 


