
REGULAMIN 

XXI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  

„Hej, kolędo leć…” 

CHORZELÓW 2023 

 

I. Organizator Konkursu: 

Organizatorem XXI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej, kolędo leć…” jest 

Samorządowy   Ośrodek  Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. 

 

II. Termin i miejsce: 

Konkurs  Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek),  

o godz. 9.00  w Sali Widowiskowej Chorzelowskiego Ośrodka Kultury. 

 

III. Cel Konkursu: 

Celem konkursu jest: 

- podtrzymywanie tradycji poprzez śpiewanie popularnych i odkrywanie mniej znanych 

kolęd i pastorałek, 

- uwrażliwienie dzieci, młodzieży i wychowawców na utwory świąteczne, 

- umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji swoich umiejętności na scenie,  

- przekazywanie poprzez muzykę ponadczasowych wartości, 

- inspirowanie do poszukiwań nowych tekstów i muzyki, 

- rozwijanie wyobraźni i spontaniczności, 

- promocja dokonań artystycznych dzieci, 

- konfrontacja warsztatu instruktora - wychowawcy. 

 

IV. Uczestnicy: 

Uczestnicy oceniani będą: 

1) w czterech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie przedszkoli, 

 - uczniowie przedszkolnych oddziałów „0” i klas I szkół podstawowych, 

 - uczniowie klas II-III szkół podstawowych, 

 - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.  

2)  w dwóch kategoriach wykonawczych: 

     - soliści, 

     - zespoły wokalne liczące maksymalnie do 5 osób. 

 

V. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Mielec. 

2. Każda Szkoła zgłasza do udziału w Konkursie 3 solistów lub zespołów wokalnych  

z każdej kategorii wiekowej.  

3. Soliści lub zespoły wokalne przygotowują na Konkurs jedną kolędę i jedną pastorałkę. 

4. Prosimy o ograniczenie liczby członków zespołów wokalnych do 5 osób oraz  

o ograniczenie długości  prezentowanych kolęd i pastorałek do  3 zwrotek. 

5. Preferowane będą kolędy i pastorałki z muzyką na żywo. 

6. W przypadku wykorzystania gotowych podkładów muzycznych prosimy o ich 

przesłanie do 9 stycznia razem z kartą zgłoszenie na adres bozena.t@sokis.eu 

Zalecany format pliku mp3 lub WAV. 

7. Wykonawcami oprawy muzycznej mogą być dorośli. 
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8. Konieczne jest załączenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu (załącznik nr 1), deklaracji 

RODO (załącznik nr 2). Dane osobowe uczestników są pozyskiwane wyłącznie do 

celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

    

IV. Termin zgłoszeń: 

1. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 9 stycznia 2023r. do godz. 16.00  na adres:  

bozena.t@sokis.eu 

2. Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników. 

 

V. Ocena i nagrody  

1. Komisja artystyczna powołana przez organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia 

najlepszym wykonawcom wg następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, kreacje aktorskie, technikę                         

wokalną, oprawę muzyczną, prawdziwość, walory wychowawcze, ogólny                         

wyraz artystyczny. 

2. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zamian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających 

wpływ na organizowanie Konkursu. 

3. Organizator nie zapewnia transportu na przesłuchania finałowe.  

 

 

Dodatkowych informacji na temat  

XXI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  „Hej, kolędo leć…” 

udziela  

Bożena Telega-Kuźnik pod nr telefonu 17 584 14 83. 

 

 

Życząc sukcesów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO  

XXI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK  

„Hej, kolędo leć…” 

CHORZELÓW 2023 

 

1. Imię i nazwisko uczestnik/a/ów - nazwa zespołu  

 

………………………………...……………………………………………………………….... 

 

………………………………...……………………………………………………………….... 

 

2. Nazwa Szkoły 

 

………………………………………………………………..…………………………………. 

 

3. Kategoria wiekowa  

 

………………………………………………………………..…………………………………. 

 

4. Repertuar 

 

1) kolęda ………………………………………………………………………………... 

 

2) pastorałka ……………………………………………………………………………. 

 

5. Rodzaj akompaniamentu – potrzeby techniczne (w przypadku gotowych podkładów 

prosimy o ich przesłanie do 9 stycznia 2023 na adres: bozena.t@sokis.eu 

 

……………………..…………………………………………………………………………… 

 

6. Dane kontaktowe nauczyciela/opiekuna imię i nazwisko,  telefon, e-mail: 

 

……………………………………………………..……………………………………………. 

 

…………………                                                 ……………….……………………………… 

data                         podpis nauczyciela 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XXI GMINNEGO 

KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „Hej, kolędo leć…” 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu  

danych osobowych. 

 

 

   …………………                                               ……………….……………………………… 

data                        podpis rodzica / opiekuna prawnego  
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

XXI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK  

„HEJ, KOLĘDO LEĆ…” 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) i ustawy  

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 

informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu 

z siedzibą w Chorzelowie 307, 39-331 Chorzelów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.jednostki@ug.mielec.pl  

i nr telefonu: (17) 774 56 65. 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, PESEL, dane opiekuna prawnego będą 

przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:  

- art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.  

1191 t.j.), 

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.). 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są 

przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Podanie 

dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

 

 

  



KLAUZULA ZGODY 
 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich (i mojego dziecka) przez 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów  

w zakresie potrzebnym do udziału w XXI GMINNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ, 

KOLĘDO LEĆ…”. Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do 

wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w XXI GMINNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ, KOLĘDO 

LEĆ…” 

 

 

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

(miejscowość i data)              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury  

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego dziecka do celów 

publikacji zdjęć i filmów z XXI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ, KOLĘDO 

LEĆ…” na internetowej stronie SOKIS, Urzędu Gminy Mielec oraz na tablicach informacyjnych.  

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka będzie brak możliwości 

umieszczania zdjęć, filmów itp. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie przez Samorządowy Ośrodek Kultury  

i Sportu Gminy Mielec, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów wizerunku mojego lub mojego dziecka do 

realizacji reportażu przez dziennikarzy prasowych lub telewizyjnych do celów publikacji w środkach 

masowego przekazu (prasa, telewizja). 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją 

niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka będzie brak możliwości 

przeprowadzenia stosownego reportażu. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)               (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 


