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„ROZWIŃ SKRZYDŁA – POKAŻ NAM SWÓJ TALENT…” 

REGULAMIN KONKURSU 

Węgierska Górka, 8.06.2016r. 
 

 

 

 

ORGANIZATOR: 
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, z siedzibą przy Os. XX-lecia II RP 12, 34-350 
Węgierska Górka - zwany dalej Organizatorem. 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

Eliminacje przeprowadzone zostaną w dniu 8 czerwca 2016 od godz. 14.00 w Ośrodku 
Promocji Gminy Węgierska Górka. Obowiązkowa rejestracja uczestników w dniu eliminacji w 
godz. 12.00-14.00. 
 

UCZESTNICY:  
Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, osób indywidualnych oraz 
zespołów. 
 

ZGŁOSZENIA: 
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego pocztą, 
e-mailem lub osobiście w terminie do 30.05.2016r. na adres Organizatora: 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka 
Os. XX-lecia II RP 12 

34-350 Węgierska Górka 
e-mail: wegierska-gorka@opg.pl 

 Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej Organizatora – 
www.wegierska-gorka.opg.pl. 

 

 Czas trwania występu/prezentacji nie może przekraczać 4 minut. Organizator pozostawia 
sobie możliwość skrócenia występów eliminacyjnych do 2 minut w wypadku dużej liczby 
zgłoszeń. 

 Podczas eliminacji oraz koncertu finałowego uczestnicy wykonują prezentację wskazaną 
w formularzu zgłoszeniowym. 

 Kolejność prezentacji podczas eliminacji i finału zostanie ustalona przez Organizatora. 
 Uczestnicy konkursu podlegają ocenie komisji, powołanej przez Organizatora. 
 Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr.133, Poz. 883), a także na 
publikację wizerunku (fotografie, filmy). 

 Uczestnik ma obowiązek dostarczyć podkład muzyczny, jeśli prezentacja takiego wymaga, 
e-mailem lub osobiście w terminie do 5.06.2016r. 

 

Koncert laureatów przeglądu „Rozwiń skrzydła – pokaż nam swój talent”  
odbędzie się  podczas XXIII Dni Gminy Węgierska Górka w dniach 06-07.08.2016r. 

 
NAGRODY: 
Organizator zapewnia uczestnikom konkursu: 

 dyplomy 
 nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu 

Wśród laureatów zostaną rozlosowane zaproszenia na XXIII Dni Gminy Węgierska Górka. 
 
Kwestie sporne, nieujęte niniejszym regulaminem lub wymagające dodatkowych ustaleń 
rozstrzygać będzie Organizator. 

http://www.wegierska-gorka.opg.pl/

