
REGULAMIN 

23. POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK i ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH  

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 

12 - 13 - 14 stycznia 2023 roku 

 

 

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 zainteresowań młodego pokolenia 

 

UCZESTNICY 

▪ Dzieci, młodzież, dorośli. 

▪ Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły 

śpiewacze, grupy kolędnicze. 

 

CZAS I MIEJSCE 

▪ Przegląd odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. 

▪ Próby mikrofonowe dla uczestników przeglądu od godziny 830. 

▪ 12 stycznia od godz. 1000 (rejestracja uczestników 915 - 945) 

− przegląd grup kolędniczych (jasełka, herody, widowiska) w kategorii dziecięcej i 

młodzieżowej - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do lat 18. 

▪ 13 stycznia od godz. 1000 (rejestracja uczestników 915 - 945) 

− przegląd solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i chórów w 

kategorii dziecięcej i młodzieżowej - szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

do lat 18. 

▪ 14 stycznia od godz. 1000  

− przegląd solistów, zespołów wokalnych, zespołów śpiewaczych, chórów i grup 

kolędniczych w kategorii osób dorosłych - powyżej lat 18 w dwóch blokach: 

Blok I    1000 - 1300 (rejestracja uczestników 915 - 945) 

Blok II   1330 - 1630 (rejestracja uczestników 1245 - 1315) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

▪ Soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, zespoły śpiewacze 

wykonują dwie kolędy lub pastorałki.  

▪ W przypadku dużej ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia 

występu do jednego utworu. 

▪ Czas prezentacji grup kolędniczych nie może przekroczyć 30 minut. 

▪ Kolejność występów odbywać się będzie zgodnie z programem przeglądu 

dostępnym na stronie www.goktrzydnik.pl i profilu na Facebooku organizatora. 

Program przeglądu dostępny będzie 10 stycznia 2023 roku. 

▪ Zachęcamy uczestników do udziału w przeglądzie od momentu rejestracji do 

momentu ogłoszenia wyników. Przypominamy, że przegląd pełni rolę kulturotwórczą, 

edukacyjną i wychowawczą. 

▪ W przypadku przyjazdu zespołu/solisty po przewidywanym w programie czasie 

występu, zespół/solista wystąpi jako ostatni w kolejności. Przegląd rozpoczyna się 

każdego dnia od godz. 1000. 

▪ Prosimy o nie powtarzanie repertuaru z poprzednich edycji przeglądu. 

▪ Ośrodki kultury, urzędy gmin/urzędy miast przekażą informacje o warunkach udziału w 

przeglądzie do szkół i pozostałych zespołów na terenie swojego działania. 

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

▪ Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz 

Załącznika (Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

dla każdego członka zespołu, solisty). 

http://www.goktrzydnik.pl/


▪ W przypadku dużej ilości chętnych wykonawców z gminy/miasta należy 

przeprowadzić eliminacje gminne/miejskie.  

▪ Zgłoszeń do udziału w przeglądzie, w przypadku przeprowadzenie eliminacji 

gminnych/miejskich, dokonują ośrodki kultury lub urzędy gmin/urzędy miast.  

▪ Karty zgłoszeń należy przesłać do 5 stycznia 2023 roku na adres: Gminny Ośrodek 

Kultury w Trzydniku Dużym, 23-230 Trzydnik Duży, tel. 15 873 18 26. Karty przesłane po 

terminie nie będą przyjmowane. 

 

KRYTERIA OCENY 

▪ Soliści i zespoły: dobór repertuaru, muzykalność, warunki głosowe, aranżacja i 

instrumentacja, ogólny wyraz artystyczny. 

▪ Grupy kolędnicze: reżyseria, scenografia, rekwizyty, kultura żywego słowa, ruch 

sceniczny, muzyka, ogólny wyraz artystyczny. 

▪ Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

 

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 czasu 

prezentowanego repertuaru, terminu przesyłania kart zgłoszeń i przyjazdu na czas. 

▪ Prosimy opiekunów/kierowników o zdyscyplinowanie grup/zespołów w kwestii 

wychodzenia z sali i wchodzenie na salę wyłącznie podczas przerw miedzy 

występami. 

▪ Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników pokrywa instytucja delegująca we 

własnym zakresie.  

▪ Za bezpieczeństwo grup dziecięcych odpowiadają ich opiekunowie. 

▪ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca i terminu przeglądu oraz zasad 

kwalifikacji. 

▪ Wszelkie spory wynikające z zastosowania regulaminu bądź powstałe na tle 

interpretacji jego postanowień będą rozstrzygane przez jury w porozumieniu z 

organizatorami przeglądu.  

▪ Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia dla uczestników przeglądu. 

▪ Organizatorzy nie wysyłają pocztą nagród i wyróżnień laureatom. Nagrody i 

wyróżnienia nie odebrane po zakończeniu przeglądu najpóźniej do tygodnia 

przechodzą na własność organizatorów. 

▪ Informacji na temat przeglądu udzielają: Sławomir Nowak i Magdalena Dyjach - GOK 

w Trzydniku Dużym, tel. 15 873 18 26 oraz Agnieszka Gremlas - Starostwo Powiatowe w 

Kraśniku, tel. 81 826 18 00. 

▪ Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie: 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 23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów 

Kolędniczych (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 zostać 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.    

mailto:inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 
23. POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK i ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH 

Trzydnik Duży - 12, 13, 14 stycznia 2023 roku 
 

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 - tytuły oraz reżyseria i scenariusz (w przypadku widowisk) 
 

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

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

 
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 

23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych, Trzydnik Duży - 12, 13, 14 stycznia 2023 roku. 

 
6. Wymagania techniczne (pianino, odtwarzacz, ilość mikrofonów) 
 

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

 
7. Ilość osób uczestniczących w Przeglądzie + opiekunowie i kierowca 

 

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

 
8. W przypadku występu 14.01 (sobota) zaznaczyć „x” chęć występu w odpowiednim 

bloku godzinowym 

 

        Blok 1 (godz. 1000 - 1300) 

       

                          Blok 2 (godz. 1330 - 1630) 

 
 
 

 

 

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

 



ZAŁĄCZNIK 
DO KARTY ZGŁOSZENIA 

23. POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK i ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH 

Trzydnik Duży - 12, 13, 14 stycznia 2023 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 23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych (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 23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i 

Zespołów Kolędniczych (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 23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Zespołów 

Kolędniczych (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 23. Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i 

Zespołów Kolędniczych (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) 
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