
REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO „Sing. Zostań gwiazdą!” 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1 Konkurs nosi nazwę Talent Show „Sing. Zostań gwiazdą!” (dalej: „konkurs”) i jest 
organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 
Konkurs odbywa się w ramach trasy promocyjnej: „Sing. Zostań gwiazdą!”. 
 

2 Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 
Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki 
Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.  

 
3 Organizatorem Konkursu jest Evento – Łukasz Migdalski ul. Farbiarska 73, 02-862 

Warszawa. NIP: 521-324-80-34, Regon: 141802753. 
 

4 Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w centrach 
handlowych, w terminach wskazanych w Załączniku nr 1, podczas imprez z cyklu 
„Sing. Zostań gwiazdą!”. 

 
5 Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu.  

 
§2. Zasady ogólne konkursu 

 
1 W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-14 lat, podzielone na dwie grupy 5-9 lat i 

10-14 lat. 
2 Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać w godzinach 11:00-14:00, 

wypełniając formularz stanowiący załącznik nr. 2 do Regulaminu. 
3 Maksymalnie każdego dnia może zostać zapisanych i odsłuchanych 24 uczestników. 

Organizator może dopisać kolejne osoby na listę rezerwową, ale bez gwarancji 
uczestnictwa w konkursie.  

4 Każdy uczestnik może zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę po polsku lub angielsku. 
5 Każdemu uczestnikowi przysługuje maksymalnie 5 minut na scenie – na przedstawienie się 

i zaśpiewanie wybranego utworu. 
6 Małe dzieci mogą przebywać na scenie w towarzystwie rodzica lub opiekuna. 
7 Wykonanie piosenek przez zapisanych uczestników odbędzie się w maksymalnie trzech 

ośmioosobowych grupach, w godzinach: 
- grupa 1: 14:15 – 15:00, 
- grupa 2: 15:15 – 16:00, 
- grupa 3: 16:15 – 17:00. 

8 Z każdej grupy uczestników jury wybierze dwie osoby – jedną w wieku 5-9 lat i jedną w 
wieku 10-14 lat. Po zakończeniu występów odbędzie się finał, w czasie którego 
wybrane osoby wykonają jeszcze raz dowolny utwór, a następnie jury wybierze 
zwycięzców w każdej grupie wiekowej. 

9 W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik w danej grupie wiekowej uzyska tę samą 
liczbę punktów, o przejściu do etapu finałowego decydują jurorzy. 
 

10 Zwycięzca w każdej grupie wiekowej otrzyma nagrody: 1000 zł (gotówką, do ręki) 



oraz nagrody filmowe (płyta CD z piosenkami z filmu, gadżety filmowe, dyplom). 
11 Organizator odprowadzi podatek od nagrody w imieniu rodzica/opiekuna prawnego 

zwycięzcy. 
12 Pozostali uczestnicy konkursu wokalnego otrzymają upominki filmowe i dyplomy. 
13 Trzyosobowe jury, prowadząc odsłuchy, głosuje, przyznając ocenę poprzez pokazanie 

planszy z punktacją. 
14 Do dyspozycji każdego jurora są 4 plansze z punktacją: 3, 4, 5 i 6 punktów. 
15 Suma punktów decyduje o przejściu uczestnika do etapu finałowego. 
16 W etapie finałowym konkursu wybór zwycięzców odbywa się w wyniku narady 

jurorów i oceny żywiołowości aplauzu widowni. 
17 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych: imię, nazwisko oraz adres, w celu realizacji postanowień określonych 
Regulaminem konkursu.  

 
§3. Dane osobowe 

 
1 Dane osobowe uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 Nr 0 poz. 1182 z późn. zm., ustawa o ochronie danych 
osobowych) na potrzeby przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 
ustawy o ochronie danych osobowych. Przystępując do uczestnictwa w konkursie, 
opiekun prawny uczestnika oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu.  

2 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator, tj. Evento – 
Łukasz Migdalski. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.  

3 Dane mogą być powierzone do przetwarzania zleceniodawcy. 
4 Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie.  
5 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na 

warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.  
 

§4. Postanowienia końcowe 
 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest u Organizatora w trakcie trwania imprezy oraz 
na stronie www.tylkohity.pl/sing-tour 
2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 
jedynie charakter informacyjny. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.  
6. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. 
 
 
Załącznik nr 1 
 
Cykl imprez „Sing. Zostań gwiazdą!” – terminy i godziny spotkań 
 

http://www.tylkohity.pl/sing-tour


KALENDARZ IMPREZ 
28 grudnia Wrocław, Galeria Handlowa Magnolia Park 
29 grudnia Poznań, Posnania 
30 grudnia Szczecin, Centrum Handlowe Atrium Molo 
7 stycznia Zabrze, Centrum Handlowe Platan 
8 stycznia  Rybnik, Focus Park Rybnik 
14 stycznia Kraków, Centrum Handlowe Czyżyny 
15 stycznia Lublin, Centrum Handlowe Atrium Felicity 
21 stycznia Bydgoszcz, Centrum Handlowe Rondo 
22 stycznia  Gdańsk, Galeria Przymorze 
28 stycznia Warszawa, Centrum Handlowe Atrium 

Targówek 
29 stycznia  Kalisz, Galeria Tęcza 
4 lutego Włocławek, Galeria Wzorcownia 
Wszystkie imprezy trwają w godzinach 11:00-18:00 
 
 
Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Imię wykonawcy: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: 

Data urodzenia: 

Wiek: 

Adres zamieszkania: 

Nr telefonu/adres e-mailowy: 

NIP lub Pesel: 

Podpis opiekuna prawnego: 

Grupa:  


