
 

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI „HLEDÁME TALENT 2018 “ 

 

ÚČAST V TALENTOVÉ SOUTĚŽI: 

Do soutěže se mohou přihlásit všichni, kterým je nejvýše 21 let (včetně) a splňují ostatní podmínky, viz níže. Vystoupení 

může zahrnovat zpěv, tanec, či jiné talentové dovednosti. Účastníci soutěže projdou castingovým, a v případě postupu 

semifinálovým a finálovým kolem.  

 

PODMÍNKY TALENTOVÉ SOUTĚŽE: 

1. Věk soutěžících do 21 let (včetně). 

2. Soutěže se nesmí zúčastnit výherci předchozích ročníků. 

3. Jako hudební podklad je povoleno použít jakýkoliv hudební nástroj nebo nahrávku neobsahující zpěv, pokud se 

jedná o ukázku zpěvu (jsou povoleny nahrané vokály, či sbor). 

4. Délka vystoupení může být maximálně 4 minuty. 

5. Případné rekvizity si soutěžící musí zajistit sám a na své vlastní náklady. 

6. Soutěžící se musí osobně zúčastnit castingového, případně semifinálového a finálového kola v COO. 

7. Registrace soutěžících je na webu www.olympiaolomouc.cz nebo osobně v castingový den, vždy max. do 14:00 

hod. (castingy budou probíhat od 13:00 do 17:00 hod.). Součástí přihlášky je nutné vyplnění souhlasu zákonných 

zástupců u soutěžících mladších 18 ti let. 

8. Účast soutěžícího (nezletilé osoby) je podmíněna předchozím souhlasem jeho zákonného zástupce. Zákonný 

zástupce soutěžícího je povinen předložit svůj souhlas pořadatelům, nejpozději před zahájením výběrového kola, 

tj. na castingovém kole 3. a 10. 2. 2018. Má se za to, že jakákoliv nezletilá osoba (soutěžící) se soutěže účastní se 

souhlasem svého zákonného zástupce. Tento zástupce musí být rovněž přítomen při případném převzetí výhry. 

9. Postupující z castingových kol do semifinále bude vybírat porota a přítomné publikum. Do semifinále postoupí 

3 soutěžící s největším počtem hlasů od diváků. Další semifinalisty doplní porota. Proti rozhodnutí poroty se nelze 

odvolat.  

10. V semifinále hodnotí porota a přítomné publikum v obchodním centru. Nejvyšší součet bodů = postup do finále. 

Na FB se hlasuje o speciální cenu TALENT INTERNETU 2018. 

11. Ve finálovém kole rozhoduje pouze porota. 

12. Vystoupení soutěžícího nesmí být nebezpečné osobě soutěžícího, ani okolí ostatních soutěžících, nejsou povoleny 

nebezpečné rekvizity jako např. oheň, výbušniny apod. a nesmí být ohrožován majetek či zdraví třetích osob na 

akci. 

13. Soutěžící nesmí svým vystoupením narušovat dobré mravy, veřejný pořádek ani pořádek na akci či její průběh. 
14. Obsah vystoupení nesmí jakkoliv prezentovat subjekty konkurenční či soutěžní vůči COO nebo jinému obchodnímu 

centru Olympia (zejména jiná obchodní centra). 

15. Pořadatel si vymiňuje možnost vyloučit soutěžícího, pokud vyhodnotí, že došlo k porušení výše uvedených bodů.  

16. Plocha pro vystoupení je omezena prostorem 6x4m, pokud nebude předem udělena písemná výjimka. 

17. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny. 

18. Nárok na výhru není právně vymahatelný. 

19. Soutěžící jsou povinni v den castingu předložit písemný souhlas s účastí v soutěži, a dále souhlas s dalšími         

podmínkami soutěže. Za nezletilé účastníky soutěže musí být prohlášení podepsáno jejich zákonnými 

zástupci. Formulář ke stažení na www.olympiaolomouc.cz 

 

 

 

http://www.olympiaolomouc.cz/
http://www.olympiaolomouc.cz/


 

 

POČET FINALISTŮ: 

• Do finále postupuje maximálně 15 soutěžících, kteří získají nejvíce hlasovacích bodů v semifinálovém kole. 

 

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ: 

1. CASTING – hlasují přítomní diváci prostřednictvím hlasovacích kupónů ⃰ v COO, který obdrží od hostesky u 

soutěžního pódia, kde se také budou kupóny odevzdávat. Do semifinále postoupí 3 soutěžící s největším 

počtem hlasů od diváků. Další semifinalisty doplní porota.  

 

2. SEMIFINÁLE – hlasují přítomní diváci prostřednictvím hlasovacích kupónů ⃰ v COO, který obdrží od hostesky u 

soutěžního pódia, kde se také budou kupóny odevzdávat. Semifinalisté, kteří získají největší počet hlasů od 

poroty a od přítomných diváků postupují do finále OLYMPIA HLEDÁ TALENT 2018. Vyhlášení finalistů 

proběhne v den semifinále. 

 

 ⃰ Každý může hlasovat pouze jednou vyplněním kupónu pro svého favorita. Pokud hlasuje osoba mladší 15 ti let, je nutné, aby byl kupón 

podepsán zákonným zástupcem. Podmínkou pro platnost kupónu je čitelné vyplnění všech údajů. Kupón, který nebude splňovat tyto 

podmínky, bude brán jako neplatný.  

 

3. FINÁLE – rozhoduje pouze odborná porota. Vyhlášení vítězů proběhne v den finále. 

 

4. Hlasování bude dále probíhat ve dnech 19. 2. -  23. 2. 2018 do 12:00 hod. na FB Centra Olympia Olomouc 

formou “like“ (emotikon To se mi líbí, Super, Paráda) pod videoukázkou soutěžícího semifinalisty. Soutěžící 

s největším počtem „like“ získá speciální cenu TALENT INTERNETU 2018.  

 

TERMÍNY: 

3. 2. 2018     13:00 – 17:00 hod. CASTING I. 

10. 2. 2018    13:00 – 17:00 hod. CASTING II. 

17. 2. 2018   13:00 – 17:00 hod. SEMIFINÁLE – VYHLÁŠENÍ FINALISTŮ 

24. 2. 2018   13:00 – 17:00 hod. FINÁLE – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

 

CENY PRO VÍTĚZE: 

Ceny za více než 100.000,- Kč získají soutěžící na prvních třech místech soutěže HLEDÁME TALENT 2018 a výherce 

speciální ceny TALENT INTERNETU 2018.  

 

 

 

 

 

 

Pořadatelem soutěže je Centrum Olympia Olomouc, Olomoucká 90, 777 00 Velký Týnec 2 


