
Regulamin  

II Raciborska Gala Młodych Talentów  

 
1. II Raciborska Gala Młodych Talentów jest imprezą kulturalną organizowaną pod 

patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Raciborza. 
2. Gala nie ma statusu konkursu. 
3. Uczestnicy gali otrzymują dyplom. 
4. Gala odbywa się raz w roku. 
5. Gala prezentuje osiągnięcia artystyczne uczniów w kategoriach:                            
 taniec, 
 śpiew, 
 gra na instrumencie,   
 recytacja, 
 aktorstwo, 
 plastyka, 
 inne dyscypliny artystyczne, 

6. Uczestnikami gali są uczniowie uczęszczający do szkół oraz domów kultury w 
Raciborzu.  

7. Dopuszcza się do gali uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej  
do klasy maturalnej włącznie. 

8. Uczestnik powinien wykazać się pierwszym, drugim lub trzecim miejscem  
w konkursie przynajmniej wojewódzkim. 

9. Uczestnik może zostać wykluczony z gali, jeśli nie ma wiarygodnego źródła 
potwierdzającego sukces. 

10. Uczestnik gali może być zaproszony do następnej edycji, pod warunkiem, że 
przynajmniej powtórzy swój sukces. 

11. Zgłoszenie uczestnika następuje na przygotowanym przez organizatora 
formularzu. 

12. Zgłaszający uczestnika do gali jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia 
blankietu zgłoszenia. 

13. Czas prezentacji określa organizator. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo przesłuchania zgłoszonych uczestników. 
15. W przypadku zbyt licznych zgłoszeń w którejś kategorii organizator zastrzega 

sobie prawo do łączenia występów. 
16. Zgłoszenie uczestnika do udziału w gali jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przyjęcie artystycznej koncepcji występu opracowanej przez 
organizatora. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania jednej pracy plastycznej 
uczestnika (dotyczy plastyki) w celu zorganizowania jubileuszowej wystawy. 

18. Warunkiem uczestnictwa w II Raciborskiej Gali Młodych Talentów w dziedzinie 
„plastyka” jest wykazanie się przez uczestnika znacznym dorobkiem artystycznym 
(oprócz pracy nagrodzonej uczestnik powinien zaprezentować swoje inne prace). 

19. Terminy przyjmowania zgłoszeń, prób i przesłuchań określa organizator. 
20. Spóźnienie zgłoszenia eliminuje możliwość uczestnictwa w gali w danym roku. 
21. W czasie prób i prezentacji uczestnik gali pozostaje pod opieką 

nauczyciela prowadzącego lub rodziców.  
22. Uczestnicy II RGMT lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na gromadzenie i 

przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników podanych w 
formularzu zgłoszeniowym oraz fotografii wykonanych podczas uroczystości na 
potrzeby przeprowadzenia i promocji gali - zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 962 ze zm.) 



Karta zgłoszenia uczestnika II RACIBORSKIEJ Gali Młodych Talentów* 

BLANKIET WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Z g ł o s z e n i a  p r z y j m u j e m y  d o  2 7  k w i e t n i a  2 0 1 8  r o k u  
Termin II Raciborskiej Gali Młodych Talentów – 18 maja 2018 r. 

 ___________________________________________________________  
 

 Nazwa i adres placówki (konkretnie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ze 
wskazaniem na zespół szkół, do którego placówka należy) 
 
 

 .........................................................................................................................................  
 Imię i nazwisko dyrektora placówki  
 

 .........................................................................................................................................  
 Imię i nazwisko uczestnika, klasa, wiek ucznia 

 
 .........................................................................................................................................  

 Imię i nazwisko rodziców (adres, telefon kontaktowy) 
 

 .........................................................................................................................................  
 Osiągnięcia artystyczne od 1 maja 2017 do 27 kwietnia 2018 (co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim) 

 
 Kategoria (np. taniec, recytacja, śpiew)  

 
  ..............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  

Pełna nazwa konkursu, etap (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy) 
 
  ............................................................................................................................  

 
  ..............................................................................................................................  

 Miejsce (pierwsze, drugie lub trzecie) 
 

  ..............................................................................................................................  
 Kilka słów o uczniu – zainteresowania, hobby, anegdoty (te informacje wykorzystujemy do 

opracowania konferansjerki) 
 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 Tytuł prezentowanego utworu, prac plastycznych  podczas RGMT  
 .........................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................  

 Imię i nazwisko opiekuna artystycznego, trenera, nauczyciela pracującego z uczniem. 

Telefon kontaktowy** ...................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

   imię i nazwisko /nr telefonu/  

    

 

   .......................................................................................  

  pieczęć / podpis dyrektora  
  

 



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  
 

 .......................................................................  
imię i nazwisko uczestnika 

 
w celach wynikających z regulaminu II RGMT – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami). 
 
 
Data                                                                  Podpis uczestnika/ opiekuna prawnego 
 
 
 ......................................................   .....................................................  
 
 
  

Zgłoszenia kierować do:  

Szkoła Podstawowa nr 13  im. Stanisława Staszica 

ul. Staszica 12, 47 – 400 Racibórz 

tel/fax 32 415 33 24 

e mail: sp13raciborz@poczta.onet.pl 

www.sp13raciborz.szkolnastrona.pl 

koordynacja i informacja o gali: Andrzej Rosół, tel 606 982812, e - mail kwabramor@wp.pl 

 

 

*wzór karty do wielokrotnego powielania w zależności od ilości zgłaszanych uczestników 

** dane osobowe będą wykorzystane przez organizatorów tylko w celach dotyczących gali, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 
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