
REGULAMIN 
XXII POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK  

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

31.01.2022 ON-LINE  
 

 

Z uwagi na sytuację epidemiczną Przegląd odbędzie się w formule on-line. 
Podczas nagrania należy przestrzegad wszelkich zaleceo sanitarnych związanych z pandemią COVID-19. 

Uczestnikami Przeglądu mogą byd soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i śpiewacze oraz chóry 
 
 
 
ORGANIZATORZY 

 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
 Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

 
CELE 

 Pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju 
kolędowania. 

 Prezentacja twórczości kolędniczej oraz promocja twórców i wykonawców. 
 Pobudzanie twórczych zainteresowao. 

 
UCZESTNICY 

 Dzieci, młodzież, dorośli. 
 Soliści, zespoły: wokalne, wokalno-instrumentalne i śpiewacze oraz chóry. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, śpiewacze oraz chóry przygotowują jedno nagranie 
audiowizualne. 

 Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy lub 
pastorałki. 

 Do nagrania może byd wykorzystany półplayback lub akompaniament instrumentu/ów. Utwór może 
byd także wykonany a cappella. 

 Występ należy nagrad telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem. 
 Plik wideo musi byd zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i pliku 

dźwiękowego osobno. 
 Nagranie powinno byd zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w sposób statyczny. 

Niedopuszczalne są cięcia lub inne formy montażu. Cała sylwetka uczestnika/uczestników musi byd 
widoczna przez cały czas trwania video. Jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie automatycznie 
dyskwalifikuje uczestnika/uczestników przeglądu. 

 Nagrania wideo powinny byd wykonane starannie, dźwięk powinien byd wyraźnie słyszalny bez 
trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne, 
pozbawione błędów i zniekształceo spowodowanych niedbałym nagraniem. 

 Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagao zostaną zdyskwalifikowane. 
 Po przesłaniu zgłoszenia oraz linku wideo nie ma możliwości zmiany repertuaru i wymiany przesłanego 

nagrania. 
 Ośrodki kultury, urzędy gmin przekażą informacje o warunkach udziału w Przeglądzie do szkół i 

pozostałych zespołów na terenie swojego działania. 
 Opiekunowie uczestników przeglądu, uczestnicy pełnoletni, rodzice/opiekunowie prawni uczestników 

niepełnoletnich wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska na stronach internetowych 
Organizatorów oraz profilach społecznościowych (Facebook, Youtube) oraz w innych mediach. 

 Opiekunowie uczestników Przeglądu, uczestnicy pełnoletni, rodzice/opiekunowie prawni uczestników 
niepełnoletnich, poprzez zgłoszenie do przeglądu wyrażają zgodę na publiczne wykorzystywanie 
wizerunku oraz danych osobowych uczestników dla celów marketingowych, reklamowych i 
promocyjnych związanych z przeglądem. Organizator ma prawo do nieograniczonego w czasie 
zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem dziecka/uczestnika pełnoletniego - ma prawo do jego 
powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

 Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 



 Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi 
utworami (prawo do wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich 
odpowiadają uczestnicy Przeglądu. 
 

PRZEBIEG PRZEGLĄDU 
 Do udziału w Przeglądzie dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne (prawidłowo 

wypełniona karta zgłoszenia oraz wysłanie lub dostarczenie nagrania wideo w wyznaczonym 
regulaminowo terminie). 

 Ze względu na epidemię Przegląd będzie miał charakter zdalny - oceniane będą występy 
zarejestrowane i przesłane do Organizatora, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie. 

 Nie jest możliwe przesyłanie nagrao wideo rejestrowanych wcześniej - archiwalnych. 
 
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

 Zgłoszenia należy nadsyład do 31 stycznia 2022 r. poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA dostępnej 
na stronie www.goktrzydnik.pl 

 Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia, wykonania nagrania oraz 
podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 Nagranie filmowe należy umieścid w serwisie www.youtube.pl jako nagranie publiczne z opisem:     
imię i nazwisko lub nazwa zespołu / tytuł utworu / kategoria wiekowa / „XXII Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek w Trzydniku Dużym”, następnie link do nagrania oraz kartę zgłoszenia i 
oświadczenie należy przesład na adres e-mail: goktrzydnik@o2.pl. 

 W przypadku dostarczenia materiału osobiście  
Należy nagrad materiał na płytę CD lub pendrive oraz dołączyd kartę zgłoszenia i zgodę uczestnika 
pełnoletniego, rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego na przetwarzanie danych 
osobowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik 
Duży. 
 

KRYTERIA OCENY 
 Dobór repertuaru, muzykalnośd, warunki głosowe, aranżacja i instrumentacja, ogólny wyraz 

artystyczny. 
 Prezentacje konkursowe oceniad będzie jury powołane przez Organizatorów. 
 Werdykty wydane przez jury są ostateczne. 

 
NAGRODY 

 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymują pamiątkowe dyplomy.  
 Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Gminny 

Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 
 Prosimy o ścisłe przestrzeganie warunków regulaminu w zakresie terminu przesyłania karty zgłoszenia 

i nagrania. 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu Przeglądu oraz zasad kwalifikacji. 
 Wszelkie spory wynikające z zastosowania regulaminu bądź powstałe na tle interpretacji jego 

postanowieo będą rozstrzygane przez jury w porozumieniu z Organizatorami Przeglądu.  
 Informacji na temat przeglądu udzielają: Sławomir Nowak, Magdalena Ciosek - GOK w Trzydniku 

Dużym, tel. 15 873 18 26. 
 Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.goktrzydnik.pl. 
 Protokół z podsumowania Przeglądu dostępny będzie 04.02.2022 r. na stronie internetowej: 

www.goktrzydnik.pl 
 Organizatorzy nie wysyłają pocztą nagród i wyróżnieo laureatom. Nagrody nieodebrane po 

zakooczeniu Przeglądu najpóźniej do 11.02.2022 r. przechodzą na własnośd Organizatorów. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.pl/?fbclid=IwAR2sR_aX2VDWVJZmW2QeSoKYgELf4_ScrJGuPQSvxBj8LofC7_l-8B5WEJE
mailto:goktrzydnik@o2.pl
http://www.goktrzydnik.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych                                                            

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym z siedzibą: Trzydnik Duży 3, 
23-230 Trzydnik Duży. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl, adres do korespondencji: Trzydnik Duży 
3, 23-230 Trzydnik Duży. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym) na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym  w 
treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

4) Dane osobowe mogą zostad przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. 
6) Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (Rozdział III 
RODO - Prawa osoby, której dane dotyczą). 

7) Osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Przeglądzie. 
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przeglądu nie podlega uczestnik 

przeglądu decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 
czym stanowi art. 22 RODO.    
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KARTA ZGŁOSZENIA 

XXII POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK  

Trzydnik Duży - 31 stycznia 2022 roku 

ON-LINE 

UWAGA! Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami! 

 

1. Nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty  
 

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

 

2. Kategoria - dzieci, młodzież, dorośli (w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 proszę podać 
klasę i stopień edukacji) 

 

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

 

3. Instytucja delegująca - adres i telefon  
 

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

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

 

4. Prezentowany repertuar - tytuł, autor 
 

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

 

5. Imię i nazwisko opiekuna/kierownika zespołu oraz adres i telefon* 
 

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

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

 

* Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. decydując się na 

wzięcie udziału w Przeglądzie - wypełnieniu wskazanego w pkt. 5 zakresu moich danych - dobrowolnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Przeglądu oraz oświadczam, że zapoznałam/-em się                          

z Regulaminem XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Trzydnik Duży - 31 stycznia 2022 roku. 

 

…………….................................................... 
   podpis osoby zgłaszającej i pieczątka instytucji delegującej 

 



ZAŁĄCZNIK 
DO KARTY ZGŁOSZENIA 

XX POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
Trzydnik Duży - 31 stycznia 2022 roku 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  
Członków Zespołu/Solisty 

(dotyczy osób NIEPEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka):                            

……………………....………………………………………..….….….. na potrzeby XXII Powiatowego 

Przeglądu Kolęd i Pastorałek (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

 udostępnienia informacji o wynikach Przeglądu; 

 na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych 

organizatora w związku z udziałem w Przeglądzie. 

  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek                   

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

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

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
(w przypadku osób niepełnoletnich)  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Członków Zespołu/Solisty 

(dotyczy osób PEŁNOLETNICH) 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a 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) dobrowolnie wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i 

Pastorałek (Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym): 

 udostępnienia informacji o wynikach Przeglądu; 

 na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora             

w związku z udziałem w Przeglądzie. 

  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek              

(Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym), a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 RODO. 

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

Data i czytelny podpis uczestnika przeglądu 
(w przypadku osób pełnoletnich) 


