
Regulamin konkursu pn. „Młody talent roku” 

 

1.Organizator: Organizatorem konkursu jest Redakcja „Nowego Tygodnia” w 
Chełmie, ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm oraz chełmska Fundacja „Młode 
talenty”, ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm. 

2.Cele konkursu: Rozwijanie i promowanie talentów dzieci i młodzieży 
wyróżniających się uzdolnieniami, umiejętnościami i osiągnięciami w 
różnorodnych dziedzinach, np: artystycznej (plastycznej, muzycznej, 
tanecznej, teatralnej, recytatorskiej, gawędziarskiej, manualnej), naukowej, 
sportowej (np. występy sportowo-akrobatyczne), technicznej. 
Popularyzowanie działań artystycznych, promowanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego oraz wyłonienie najciekawszej osobowości wśród 
osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności. 

3.Uczestnicy: Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 
5 lat do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, zamieszkali na 
terenie miasta Chełm, powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego lub 
włodawskiego lub uczęszczający do przedszkola lub szkoły funkcjonującej na 
tym terenie. 
4.Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy 
prezentujące swój talent (np. zespoły muzyczne, grupy taneczne, zespoły 
konstruktorów). 
5.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 
Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwo 
w konkursie jest również jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie 
ewentualnych późniejszych zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających 
wizerunek laureatów konkursu. 
 

1.1. Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez: 
a)dostarczenie (osobiście lub pocztą tradycyjną) do Redakcji „Nowego 
Tygodnia” wytworu talentu uczestnika (np. pracy plastycznej, rzeźby, opisu 
odniesionych sukcesów sportowych wraz z kopią potwierdzających to 
dokumentów – rekordy i medale sportowe, dyplomy, zaświadczenia 
organizatorów) lub nośnika (typu pendrive, płyta CD) zawierającego 
prezentację uczestnika i jego talentu w formie krótkiego filmiku. 
b) przesłanie na adres: redakcja@nowytydzien.pl albo w wiadomości 
prywatnej na Facebooku prezentacji w formie krótkiego filmiku talentu 
uczestnika. 
1..2Prezentacja/filmik nie musi mieć charakteru profesjonalnego. Może to być 
amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, 
aparatem fotograficznym czy kamerą. Nie musi to być też wideoprezentacja 
stworzona specjalnie na potrzeby konkursu, ale np. już wcześniej 
zarejestrowane nagranie na potrzeby własne czy zamieszczenia w Internecie. 
1..3Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut w przypadku wystąpień 
indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się dłuższe prezentacje, do 10 
minut, w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści 
kabaretowe lub małe formy teatralne. 
1..4Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają 
zdrowiu i życiu uczestników konkursu. 



1..5Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu. 
1..6Każda praca/prezentacja zgłoszona do konkursu musi zawierać imię i 
nazwisko uczestnika (w przypadku zgłoszeń zespołowych: nazwę grupy oraz 
imię i nazwisko każdego z członków grupy), nazwę placówki (przedszkola, 
szkoły), do której uczęszczają lub w której rozwijają swój talent (ośrodek 
kultury, teatr, klub sportowy), a także imię i nazwisko oraz numer telefonu 
kontaktowego rodzica bądź opiekuna prawnego, potwierdzającego zgodę na 
udział w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich. 

2.Termin przyjmowanie zgłoszeń do konkursu: do 28 lutego 2021 r. 

3.Zasady konkursu: Spośród wszystkich zgłoszeń do konkursu trzyosobowe 
jury powołane przez organizatorów konkursu nominuje, do dnia 19 marca 
2021 roku, 10 (dziesięciu) Uczestników etapu finałowego konkursu, których 
prace/prezentacje wraz z opisem Uczestników i ich osiągnięć zostaną 
zaprezentowane na łamach tygodnika „Nowy Tydzień”, stronie internetowej 
www.nowytydzien.pl i profilu na Facebooku Nowy Tydzien. 
4.Spośród 10 (dziesięciu) Uczestników nominowanych do etapu finałowego 
wyboru zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dokonają 
Czytelnicy Nowego Tygodnia poprzez głosowanie na kuponach konkursowych 
drukowanych w „Nowym Tygodniu” od dnia 22 marca do 23 kwietnia 2021 
roku. O kolejności miejsc decydować będzie liczba otrzymanych przez 
Uczestnika głosów (kuponów). 
9.1 Kupony będzie można dostarczać do Redakcji Nowego Tygodnia pocztą 
tradycyjną, osobiście lub poprzez skrzynki ogłoszeniowe Nowego Tygodnia. 

1.Nagrody: Nagrodą dla zdobywcy I miejsce będzie tytuł „Młody talent roku” 
oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. Nagrodą dla 
zdobywcy II miejsca będzie nagroda pieniężna w wysokości 700 (siedemset) 
złotych. Nagrodą dla zdobywcy III miejsca będzie nagroda pieniężna w 
wysokości 500 (pięćset) złotych. 
2.Specjalną nagrodę pieniężną w wysokości 500 (pięćset) złotych dla jednego 
spośród 10 Uczestników nominowanych do etapu finałowego przyzna jury 
konkursu. 
3.Organizatorzy rozlosują jedną nagrodę pieniężną w wysokości 300 (trzysta) 
złotych spośród wszystkich osób, które wzięły udział w głosowaniu. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Chełmie, 
w maju 2021 r. (organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o 
dokładnej dacie i miejscu w późniejszym terminie) i będzie połączone z 
prezentacją nagrodzonych Uczestników. 
5.O wynikach konkursu Organizator poinformuje na łamach „Nowego 
Tygodnia”, stronie www.nowytydzien.pl i Facebooku. 
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania 
prac/prezentacji nagrodzonych Uczestników i ich wizerunku w celach 
propagowania konkursu i działalności organizatorów konkursu. 
7.Prace zgłoszona na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. 

9.Ochrona danych osobowych: Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza 
zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika dla 
celów związanych z przebiegiem konkursu (zgodnie z RODO). Opiekunom 
prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do 
ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 



konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: 
imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy szkoły,  przedszkola, placówki, 
klubu, który reprezentuje Uczestnik, w zakresie publicznej promocji i 
sprawozdawczości konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze 
zgodą na wykorzystanie ewentualnych późniejszych zdjęć i materiałów 
multimedialnych zawierających wizerunek Uczestników konkursu. 
10.Informacji dotyczących konkursu i jego przebiegu udzielają organizatorzy 
pod numerem tel. 82 565 44 44, 502 00 20 53 lub mailowo: 
redakcja@nowytydzien.pl (w tytule maila należy wpisać: Konkurs „Młody talent 
roku”. 

 


