
 
Regulamin 

IV edycji Powiatowego Festiwalu „Nasz Talent” 
 
Organizator Festiwalu: Powiat Myszkowski 
 

I. Charakterystyka i cele przedsięwzięcia 
 

1. Powiatowy Festiwal "Nasz Talent" jest konkursem wokalnym o zasięgu 
powiatowym organizowanym przez Powiat Myszkowski. Partnerami Festiwalu 
są ośrodki kultury w gminach Powiatu Myszkowskiego. Partnerem Finału 
Powiatowego jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie.  
 

2. Cele Festiwalu: 
 

a) Umożliwienie młodym wykonawcom z Powiatu Myszkowskiego prezentacji  
i konfrontacji swoich umiejętności muzycznych, w tym: 

- wyłonienie najlepszych wykonawców oraz ich dalsza promocja na 
scenach muzycznych, 
- kształcenie estradowe finalistów podczas warsztatów muzycznych, prób 
estradowych i koncertu finałowego. 

 
II. Warunki uczestnictwa 
 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z  terenu Powiatu Myszkowskiego. 

2. Finalistów wybiera jury złożone z profesjonalnych muzyków na podstawie 
przesłanych nagrań. 

3. Nagrania należy przesłać na adres: nasztalent@onet.pl do dnia 10 marca 2021 r. 
4. Do przesłanego nagrania należy dołączyć w postaci osobnych plików: kartę 

zgłoszenia uczestnika, podpisaną klauzulę informacyjną RODO wraz 
podpisanym oświadczeniem. 

 
III. Eliminacje do finału 

 
1. Uczestnicy samodzielnie nagrywają jedną piosenkę (forma nagrania 

dowolna) i przesyłają na wskazany adres internetowy: nasztalent@onet.pl  
Awans do etapu finałowego uzyskuje po 5 osób w każdej kategorii wiekowej 
(po 1 osobie z każdej z pięciu gmin Powiatu Myszkowskiego): 

a) przedszkola; 



b) klasy 1-3 szkoły podstawowej; 
c) klasy 4-6 szkoły podstawowej; 
d) klasy 7-8 szkoły podstawowej; 
e) szkoły ponadpodstawowe. 

 
2. Przesłane materiały z nagraniem służą wyłącznie potrzebom konkursowym  

i nie będą wykorzystywane w innych celach. Materiały te nie podlegają 
zwrotowi.  

3. Finał Powiatowy odbędzie w terminie uzależnionym od sytuacji 
epidemicznej. 

4. W przypadku braku możliwości zorganizowania koncertu finałowego w 2021 
roku w formie tradycyjnej bez względu na przyczynę, koncert finałowy 
przybierze formułę on-line. Termin koncertu on-line zostanie podany po 
wyłonieniu 25 finalistów. W przypadku niemożliwości organizacji koncertu 
on-line, finaliści wezmą udział w nagraniu płyty promującej konkurs. 

5. Finaliści biorą udział w dwudniowych indywidualnych warsztatach 
muzycznych, prowadzonych przez profesjonalnych muzyków. Celem 
warsztatów jest przygotowanie do koncertu finałowego bądź nagrania płyty.  

6. Finaliści biorą udział w próbach z Orkiestrą Festiwalową. 
7. Fundatorem nagród, w tym warsztatów muzycznych dla finalistów, jest 

Powiat Myszkowski.  
 

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w trakcie trwania 
konkursu. 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bądź jego przerwania bez 
podania przyczyny. 
 
Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie 
internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myszkowie   
w zakładce INFORMACJE – RODO  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920)  
w celu realizowania określonych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury  
i promocji powiatu. 
Kontakt:  
Starostwo Powiatowe 
Biuro Promocji, Kultury i Sportu 
Marcin Pilis 
Tel. 694 419 176 
e-mail: pk@powiatmyszkowski.pl 


