
Lazarski Talent Show 

Regulamin 
 

 

Celem konkursu Lazarski Talent Show jest angażowanie utalentowanej młodzieży  

w życie Uczelni i zachęcenie jej do rozwoju własnych umiejętności w różnych 

dziedzinach takich jak np. muzyka, taniec, śpiew, sport, akrobatyka, poezja, aktorstwo, 

sztuki walki itd.  

 

Na Uczelni Łazarskiego wierzymy, że każdy człowiek jest utalentowany. Dzięki 

Lazarski Talent Show wszyscy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.  

 

I. Cel Konkursu 

 

1. Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różne 

umiejętności oraz zachęcanie do rozwoju w wybranych dziedzinach.  

2. Wspieranie zdolnych artystycznie studentów i umożliwienie im prezentacji swoich 

możliwości oraz dorobku artystycznego. 

3. Rozwijanie talentów estradowych.  

4. Promowanie aktywności twórczej wśród społeczności akademickiej.  

5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

 

II. Organizator 

  

Organizatorem konkursu jest Uczelnia Łazarskiego.   

 

III. Data 

  

20.05.2021 roku.   

 

IV. Lokalizacja 

  

Online, platforma Microsoft Teams. 

 

A. Wykonawca 

 

I. Warunki Uczestnictwa: 

 

1. Każdy student Uczelni Łazarskiego jest zaproszony do udziału w konkursie 

(studenci dzienni, zaoczni, studenci zagraniczni, studenci programu Erasmus). 

2. Każdy uczestnik musi wypełnić formularz uczestnictwa.  

3. Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie to 1 osoba. 

4. Liczba uczestników finału jest ograniczona.  

 

II. Zgłoszenie do konkursu 

  

1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza online: 

https://form.lazarski.pl/lazarski-talent-show/  

2. Termin zgłoszeniowy: do 9 maja 2021 r., niedziela. 

https://form.lazarski.pl/lazarski-talent-show/


3. Formularze automatycznie przesyłane są na adres email: talent.show@lazarski.pl 

4. Jeśli uczestnik nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych, powinien wysłać 

wiadomości na wyżej wymieniony e-mail. 

5. Termin wysłania nagrania video: 16 maja 2021 r., niedziela. 

6. Osoby kontaktowe: Daryna Petryk, Milena Walczyk. 

 

III. Zasady konkursu 

  

1. Czas rejestracji przed występem na żywo (Gala finałowa) 

1) Zakwalifikowani i powiadomieni uczestnicy muszą dołączyć się do spotkania 

online na platformie Microsoft Teams najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem 

wydarzenia 20 maja 2021 r. o godz. 16:00. 

2) Każdy uczestnik będzie miał wyznaczony czas rozpoczęcia występu, który 

może nieznacznie ulec zmianie. 

3) Wszelkie odwołania należy zgłaszać na adres mailowy 

talent.show@lazarski.pl do 18 maja 2021 r. (wtorek), do godz. 12:00.  

2. Przebieg konkursu  

1) Nie ma  wyznaczonych konkretnych tematów pokazów talentów - wszelkiego 

rodzaju występy mogą być wykonane po akceptacji koordynatorów 

wydarzenia: Daryny Petryk i Mileny Walczyk.  

2) Ograniczenie czasu wynosi: 3-5 minut występu, który ma być dostarczony  

w formacie wideo. Film nie może trwać dłużej niż pięć (5) minut. 

Przekroczenie czasu skutkuje odjęciem punktów.  

3) Językami komunikacji podczas wydarzenia są polski i angielski. Nie dotyczy 

to języka występu (np. piosenek, które mogą być wykonywane w dowolnym 

języku).  

4) Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas 

występu ubiór uczestnika nie powinien wzbudzać kontrowersji.  

5) Jeżeli Uczestnik korzysta z cudzych utworów, przesłanie materiału 

konkursowego jest równoznaczne z zapewnieniem, że prawa osób trzecich nie 

zostały naruszone wskutek wykorzystania utworów w ramach konkursu. 

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich w związku z przesłaniem materiału konkursowego lub występami 

finałowymi.  

6) Dostarczone materiały wideo, po weryfikacji poprzez organizatora wydarzenia, 

będą ocenianie przez członków jury podczas Gali finałowej, która się odbędzie 

20 maja 2021 r. o godzinie 16.00.   

3. Kryterium Oceny 

1) Talent 25% (umiejętności, zdolności, wiedza, kompetencje) 

2) Rozrywka 25% (kreatywność, innowacyjność, wygląd, kontakt z publicznością) 

3) Przygotowanie 25% (przygotowanie, jasność przekazu, odjęty czas, precyzja, 

dobór repertuaru) 

4) Prezentacja 25% (opanowanie, pewność siebie, wyraz estetyczno-artystyczny) 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Każdy występ oceniany jest indywidualnie przez członków jury podczas finału 

wydarzenia na platformie Microsoft Teams.   

mailto:talent.show@lazarski.pl


2. Podczas gali finałowej, Jury mając do dyspozycji punkty w skali 1-10 ocenia 

każdego z uczestników po jego występie. Maksymalna suma punktów przyznanych 

przez jury dla uczestnika wynosi 40.  

3. O zwycięstwie uczestnika decyduje suma uzyskanych punktów od jury. 

4. W przypadku otrzymania przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów  

o zwycięstwie decyduje jury.  

5. Po zakończeniu gali finałowej widownia będzie miała możliwość zagłosować 

online i przeznaczyć dodatkową nagrodę rzeczową.  

6. Głosowanie zostanie przeprowadzone na stronie wydarzenia na Facebook’u.  

 

V. Sprzęt 

1. Organizator nie zapewnia sprzętu nagłośniającego i oświetleniowego, mikrofonów, 

komputera. Wszystkie potrzebne rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu 

organizuje uczestnik we własnym zakresie.  

2. Każdy uczestnik ma obowiązek wysłać pliki wideo potrzebne do udziału  

w wydarzeniu najpóźniej do 16 maja 2021 r.  

 

VI. Termin ogłoszenia wyników 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie na platformie Microsoft Teams w trakcie 

Gali Finałowej online 20 maja 2021 r. około godz. 18.00. 

 

VII. Nagrody 

1. Nagrody rzeczowe są gwarantowane dla zdobywców pierwszego, drugiego  

i trzeciego miejsca oraz nagrody publiczności. 

2. Nagrody rzeczowe są w formie np.: voucherów, kart podarunkowych, gadżetów 

promocyjnych.  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy certyfikat Uczelni Łazarskiego.  

4. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na adres wskazany przez laureatów, po 

pobraniu podatku, o którym mowa w pkt B ppkt 6 poniżej.  

5. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Spory z jury dotyczące tych decyzji 

powodują dyskwalifikację uczestnika.  

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

B. Jury 

 

Członkami jury są: przedstawiciel kadry naukowej, przedstawiciel kadry 

administracyjnej, przedstawiciel studentów oraz przedstawiciel laureatów poprzednich 

edycji konkursu.   

 

Informacje Dodatkowe 

 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia 

zakończenia nadsyłania zgłoszeń. Ewentualne zmiany regulaminu będą ogłaszane 

drogą mailową.  



3. W przypadku zgłoszenia zbyt wielu zainteresowanych organizator zastrzega sobie 

prawo do wyboru 10 występów. Wszystkie osoby, które wypełnią formularz 

otrzymają powiadomienia mailowe. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator. Dane 

Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach prowadzenia Konkursu, 

wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznawania, odbioru i rozliczania nagród. 

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawiera zamieszczona 

poniżej Klauzula informacyjna.  

6. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega 

opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody. Płatnikiem 

podatku jest organizator konkursu. Organizator ma obowiązek pobrać od Laureata 

kwotę podatku od wartości świadczenia niepieniężnego przypisanego do nagrody. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub 

którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych. 

9. Organizator nie przechowuje nadesłanych na konkurs materiałów. 

10. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu i opublikowaniu na stronie internetowej 

Uczelni Łazarskiego : www.lazarski.pl 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacja konkursu 

„Student Talent Show Online” na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, 

uzasadnionego interesu jakim jest organizacja konkursu, w tym obsługa 

zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowanie o wynikach  

i wyłanianie zwycięzców, przyznanie, odbiór i rozliczenie nagród 

konkursowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji ciążących 

na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i związanych z nagrodą uzyskaną w konkursie do czasu 

przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 



5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez 

okres niezbędny do realizacji konkursu „Talent Show Online”. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych  

i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas 

podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne oraz udostępniające 

narzędzia teleinformatyczne czy świadczące usługi hostingu.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu -  

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 

celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w konkursie. 

12. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 

organizacji międzynarodowe, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki 

Administratora. 

 

 
 


