
REGULAMIN 
III EDYCJI KONKURSU „SĄDECKIE MŁODE TALENTY” 

 
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu „Sądeckie Młode Talenty” zwanego dalej Konkursem jest: Społeczno – Kulturalne 
Towarzystwo „Sądeczanin” oraz Fundacja Sądecka z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Barbackiego 57. 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentów z terenu powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza, limanowskiego i 
gorlickiego - zainteresowanych celami i tematyką Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły. 
4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie pieniężne 

za udział w Konkursie. 

§ 3 CELE KONKURSU 

1. Cele ogólne Konkursu: 
1. promowanie i aktywizacja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży. 

2. Cele szczegółowe Konkursu: 
1. wyłanianie utalentowanych i kreatywnych osób wśród dzieci, młodzieży, studentów, 
2. promowanie, wspieranie i rozwój uczestników, 
3. rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności, 
4. sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników, 
5. umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań. 

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest: 
a. rejestracja polegająca na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który znajduje 

się w załączniku oraz na portalu informacyjnym sadeczanin.info w zakładce  
Sądeckie Młode Talenty, 

b. podanie dokładnych danych teleadresowych, które będą wykorzystywane podczas 
korespondencji konkursowej. 

2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez przesłanie na adres e-mail smt@sadeczanin.info 
lub osobiście w siedzibie Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” oraz Fundacji Sądeckiej:  
od 25 listopada 2015r. do 10 stycznia 2016r.  

a. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
b. zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich 

zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni), która zamieszczona jest na formularzu. 
3. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie (najlepiej drukowanymi literami) lub nieprawidłowo,  

a także zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami życia społecznego nie będą brane pod 
uwagę. 

§ 5 KATEGORIE KONKURSOWE 

1. Kategorie uczestnictwa w Konkursie: 
1. muzyka/śpiew:  

- muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu,  
- śpiew a’capella,  
- śpiew z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem 
przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych. 

2. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania: 
1. występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych, 
2. czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut, 
3. materiały dostarczone w formie elektronicznej muszą być zapisane w powszechnie używanych 

formatach i dostarczone na nośniku CD, pendrive itp. 
4. uczestnik w każdym etapie konkursu prezentuje wyłącznie wybrany utwór przesłany na etapie 

„zgłoszenia do konkursu”. 
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5. Jury oceniać będzie: 
1. Interpretację utworu, 
2. Intonację, 
3. Dykcję, 
4. Akompaniament, 
5. Ogólny wyraz artystyczny. 

3. Nagrody główne będą przyznawane za zajęcie pierwszego miejsca podczas Finału Głównego 
w następujących kategoriach: 

1. szkoła podstawowa, 
2. gimnazjum, 
3. szkoła ponadgimnazjalna, 
4. studenci, 

4. Laureaci poprzednich edycji nie mogą uczestniczyć w obecnym Konkursie.  

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przebiega w następujących etapach: 
1. zgłoszenia do konkursu, 
2. casting, 
3. finał główny. 

2. Zgłoszenia do Konkursu 
1. chętni do udziału w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenia zgodnie z warunkami uczestnictwa 

zawartymi w § 4, 
2. każde zgłoszenie otrzyma zwrotne potwierdzenie telefoniczne wraz z informacją o szczegółach 

castingu, który odbędzie się w dniach 18 – 20 stycznia 2016r. w siedzibie 
Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” oraz Fundacji Sądeckiej  
ul. Barbackiego 57 w Nowym Sączu. 

3. Finał Główny 
1. Finał III edycji „Sądeckich Młodych Talentów” odbędzie się 22 stycznia 2016r. w Małopolskim 

Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. Romana Sichrawy o godzinie 17:00. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Głównego w czterech 
kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3. 

4. Nagrody 
1. uczestnicy koncertu finałowego otrzymują pamiątkowe dyplomy, 
2. laureaci poszczególnych kategorii otrzymują tytuł laureata potwierdzony dyplomem, 
3. finaliści otrzymują promocję na portalu sadeczanin.info oraz zaproszenie na kolejne koncerty 

organizowane przez Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz Fundację 
Sądecką, 

4. laureaci poszczególnych kategorii otrzymują artystyczne stypendium im. Braci Potoczków. 

§ 7 ORGAN NADZORU 

1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Organizator. 
Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową. 

2. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, w którym zamieszcza 
informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także inne istotne informacje na temat przebiegu 
konkursu. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest 
zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu 
go do grona finalistów i wyborze zwycięzców.  

§ 8 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu 
Konkursu. 

2. Organizatorzy mogą występować do innych instytucji i organizacji o patronaty honorowe, medialne 
i inne. 

3. Niestawienie się uczestnika zgodnie z przesłanym formularzem na poszczególne etapy konkursu, 
oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

4. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, legitymację 
studencką, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). 

5. Organizatory zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany terminu Konkursu, po stosownym 
zamieszczeniu informacji na stronie internetowej portalu sadeczanin.info. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników. 
7. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
8. Pytania proszę kierować na adres: smt@sadeczanin.info  

mailto:smt@sadeczanin.info

