
        
 

 

Konkurs „Zgierz Ma Talent” 2021 

 

Regulamin Konkursu 

§ 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie EZG, ul. Długa 15, 95-100 Zgierz, www.ezg.info.pl, 

stowarzyszenie@ezg.info.pl, tel. 665 461 145. Konkurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu  

z budżetu Powiatu Zgierskiego i Gminy Miasto Zgierz w ramach projektu „Odkrywając Zgierz”.  

§ 2. Cele:  

• prezentacja dorobku artystycznego i utalentowanych młodych zgierzan i zgierzanek;  

• promocja młodzieżowej twórczości artystycznej;  

• wspieranie rozwoju kulturalnego zgierskiej młodzieży.  

§ 3. Termin i miejsce Konkursu: 

Konkurs odbędzie się w formie online poprzez transmisję internetową w dniu 14 listopada 2021 r. 

(niedziela) na kanale Facebook Stowarzyszenia EZG. Transmisja internetowa będzie zawierać filmy 

przesłane przez uczestników, prezentujące ich zdolności artystyczne. 

§ 4. Formuła: Konkurs odbywa się w ramach jednego etapu i jednej grupy uczestników/uczestniczek, 

bez podziału na kategorie wiekowe lub artystyczne.  

§ 5. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa:  

1) W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub uczące się na terenie Gminy Miasto Zgierz 

lub Gminy Zgierz w wieku 13-21 lat (roczniki 2000-2008). Dopuszcza się występy indywidualne oraz 

zespołowe.  

2) Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zawierać film prezentujący talent uczestnika/uczestników 

oraz formularz zgłoszeniowy. Filmy oraz skan/zdjęcie formularza zgłoszeniowego (podpisanego przez 

uczestnika/opiekuna prawnego) należy przesłać mailowo na adres stowarzyszenie@ezg.info.pl. Termin 

nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2021 r. (piątek), godz. 23.59.  

3) Film prezentujący talent uczestnika/uczestników powinien trwać maksymalnie 3 minuty i mieć 

format mp4 oraz jakość 720p lub 1080p. Film powinien powstać nie wcześniej niż w 2021 roku. 

4) W formularzu należy zamieścić:  

• opis uczestnika/uczestników oraz dane kontaktowe,  

• dotychczasową działalność artystyczną, w tym osiągnięcia i nagrody,  

• 2 zdjęcia uczestnika/uczestników do wykorzystania przy promocji ich udziału w Konkursie, 

• (dodatkowo) rekomendację potwierdzającą umiejętności uczestnika/uczestniczki (co najmniej 

w formie podpisu/pieczątki osoby/instytucji/szkoły artystycznej).  

5) Maksymalna liczba występów konkursowych wynosi 10. W przypadku większej liczby zgłoszeń 

Organizator dokona wstępnej selekcji uczestników. Wówczas o zakwalifikowaniu do Konkursu 

decyduje treść formularzy zgłoszeniowych, filmów prezentujących umiejętności uczestnika oraz 

rekomendacji. Organizator może również zdecydować o zwiększeniu liczby występów w Konkursie. 

6) Lista uczestników opublikowana zostanie na stronie organizatora - Stowarzyszenia EZG 

(www.ezg.info.pl) najpóźniej 8 listopada 2021 r.  



    

 

7) Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie ponosi kosztów użytkowania sprzętu, transportu, 

i innych elementów występu uczestnika/uczestników zarejestrowanego w zgłoszonym filmie. 

8) W razie rezygnacji uczestnika/uczestników z udziału w Konkursie, Organizator może zaproponować 

udział wybranemu uczestnikowi/uczestnikom spośród zgłoszonych osób.  

§ 6. Punktacja i nagrody:  

1) Występy uczestników oceniać będzie Jury w składzie od 3 do 5 osób oraz Publiczność oglądająca 

transmisję Konkursu według zasad:  

• Każdy członek Jury przyznaje uczestnikom punkty w skali 1-8, 10, 12 (12 przyznają uczestnikowi, 

którego ocenią najwyżej). Po zsumowaniu ocen jurorskich uczestnik z najwyższą sumą ocen 

przyznanych przez Jury otrzymuje 12 pkt (następnie proporcjonalnie do sumy ocen Jury 10, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 pkt). 

• Publiczność przyznaje swoje punkty w internetowej ankiecie (w dniu transmisji). Na podstawie 

zsumowanych punktów ustalona zostanie klasyfikacja, w której dziesięć miejsc uzyska punkty 

proporcjonalnie do liczby zdobytych głosów: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1.  

• Punkty Jury oraz Publiczności zostaną zsumowane, tworząc ostateczną klasyfikację Konkursu.  

• W razie równej liczby zdobytych punktów o wyższym miejscu decyduje liczba punktów 

Publiczności.  

2) Podane wyniki głosowania Jury i Publiczności są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

3) Organizator w oparciu o połączone punkty Jury oraz Publiczności przyzna I, II oraz III nagrodę oraz 

dwa wyróżnienia.  

4) Nagrodami dla laureatów i osób wyróżnionych będą statuetki oraz bony artystyczne na zakupy 

rzeczowe związane z ich talentem i twórczością, do wydania najpóźniej 15 grudnia 2021 r.:  

• I miejsce - 500 zł, 

• II miejsce - 350 zł,  

• III miejsce - 250 zł,  

• dwa wyróżnienia - 100 zł.  

5) Wszyscy uczestnicy i uczestniczki Konkursu otrzymają dyplomy za udział.  

6) Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora, 

zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obostrzeniami pandemicznymi, nie później niż do 22 listopada br. 

§ 7. Postanowienia końcowe:  

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych 

zarejestrowanych podczas Konkursu w celach promujących Konkurs.  

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian podanych w ww. regulaminie oraz jego 

interpretacji. 

3) Zgłoszenie uczestnika/uczestników do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 


