
XIII   POWIATOWY   PRZEGLĄD   KOLĘD,
PASTORAŁEK   I   PIOSENEK   ŚWIĄTECZNYCH

REGULAMIN  PRZEGLĄDU

Cele Przeglądu:
 popularyzacja  tradycyjnych  i  wspo� łczesnych  kolęd,  pastorałek  oraz  piosenek  

s�wiątecznych;
 promocja dziedzictwa kulturowego  związanego z obyczajami i tradycją przez�ywania  

Ś wiąt Boz�ego Narodzenia i Nowego Roku;
 kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze;

 promocja sztuki wokalnej jako s�rodka wyrazu artystycznego;
 krzewienie  ws�ro� d  dzieci,  młodziez�y,  oso� b  dorosłych  i  senioro� w  wraz� liwos�ci  na  

muzykę;
 promowanie  uczestnictwa dzieci  i  młodziez�y  w pozalekcyjnych formach zajęc�  jako  

szansy na rozwijanie swoich zainteresowan�  i talento� w;

Organizatorzy:
 Gminny Os�rodek Kultury w Zbuczynie,

 Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie,

 Dom Pracy Two� rczej „Reymonto�wka” w Chlewiskach.

Organizatorzy zapewniają,  z�e  dołoz�ą  wszelkich staran� ,  aby XIII  Przegląd Kolęd,  Pastorałek
i Piosenek Ś wiątecznych odbył się w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich
s�rodko� w ostroz�nos�ci, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Gło� wnego Inspektoratu Śanitarnego.

Patronat honorowy:
 Śtarosta Śiedlecki – Karol Tcho� rzewski,

 Wo� jt Gminy Zbuczyn – Hubert Pasiak.

Termin i miejsca:
 I etap: częs�c� konkursowa przeglądu odbędzie się 19 stycznia 2022 r. (środa) od godz.

9.00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie . W przypadku 
zgłoszenia  się  duz�ej  liczby  uczestniko� w  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  
rozłoz�enia konkursu na kolejny dzien�  (tj. 20 stycznia 2022 r.);

 II etap: Koncert Finałowy i wręczenie nagro� d rzeczowych laureatom odbędzie się        
26 stycznia 2022 r. (środa) w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                         
w Chlewiskach (jes�li sytuacja epidemiczna na to pozwoli).

UWAGA! W  przypadku  obostrzen� ,  niezalez�nych  od  Organizatoro� w,  uniemoz� liwiających
organizację  Koncertu  Finałowego,  nagrania  video  z  występami  laureato� w  zostaną
opublikowane na kanale YouTube Gminnego Os�rodka Kultury w Zbuczynie. W tym przypadku,
laureaci zobowiązani są do odbioru osobistego nagro� d rzeczowych i dyplomo� w z Gminnego
Os�rodka Kultury w Zbuczynie.  



Warunki uczestnictwa:

 Przegląd  skierowany  jest  do  dzieci,  młodziez�y,  dorosłych  i  senioro� w  z  placo� wek  
kulturalno-os�wiatowych, szko� ł, s�wietlic, domo� w kultury i Ko� ł Gospodyn�  Wiejskich          
z terenu  powiatu siedleckiego.

 Kaz�da placo� wka moz�e zgłosic�  maksymalnie dwo� ch wykonawco� w w kaz�dej kategorii  
wiekowej.

 W przeglądzie mogą wziąc�  udział  soliści i duety. Zespo� ł akompaniujący moz�e liczyc�  
maksymalnie 3 osoby.

 Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wysłanie poprawnie wypełnionej karty  
zgłoszenia  do  14  stycznia  2022  r.  (piątek)  do  godz.  17.00.  Karta  zgłoszenia  
dostępna  jest  pod  linkiem:  https://forms.gle/vXd3XuYgsxFPYotN7 oraz  na  stronie:  
www.gokzbuczyn.pl.  

 Akompaniament  mogą  stanowic�  podkłady  muzyczne  w  formacie  MP3,  muzyka  
wykonywana  „na  z�ywo”  lub  utwory  mogą  byc�  s�piewane  a’capella  (bez  
akompaniamentu).  Podkłady  muzyczne  w  formacie  MP3  nalez�y  przesłac�  drogą  
elektroniczną na adres: konkursygok@interia.pl najpo� z�niej do 17 stycznia 2022 r.      
W przypadku problemo� w technicznych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr            
500 799 675.

 Kaz�dy wykonawca prezentuje jeden utwo� r. Maksymalny czas występu to 5 minut.

 Tegoroczna edycja Przeglądu odbędzie się bez udziału publicznos�ci. Kaz�dy zgłoszony 
uczestnik  Przeglądu  zostanie  poinformowany  o  terminie  i  godzinie  występu  
telefonicznie lub mailowo. Organizatorzy zaproszą uczestniko� w na konkretną godzinę, 
by uniknąc� kontakto� w  w większej grupie oso� b.

 Lista  uczestniko� w  wraz  z  dokładnym  terminem  i  godziną  występu  zostanie  
opublikowana na stronie www.gokzbuczyn.pl do 18 stycznia 2022 r.

Kategorie wiekowe:

 szkoły podstawowe klasy I – III,
 szkoły podstawowe klasy IV – VI,

 szkoły podstawowe klasy VII – VIII,
 szkoły ponadpodstawowe,

 doros�li i seniorzy.

Jury:
 Nad  prawidłowos�cią  przebiegu  konkursu  czuwac�  będzie  komisja  powołana  przez  

Organizatoro� w.
 Komisja  oceniając  będzie  brac�  pod  uwagę:  zgodnos�c�  prezentacji  z  regulaminem  

Przeglądu, walory artystyczne,  interpretację,  intonację,  poczucie rytmu oraz ogo� lny  
wyraz artystyczny.

 Postanowienia  Jury  są  ostateczne  i  niepodwaz�alne.  Wykonawcy  nie  spełniający  
wymogo� w formalnych nie będą oceniani.

Nagrody:

 Wszyscy uczestnicy Przeglądu Kolęd,  Pastorałek i Piosenek Ś wiątecznych otrzymają  
pamiątkowe dyplomy za udział w dniu konkursu.

 W kaz�dej kategorii wiekowej zostaną przyznane miejsca: I, II, III oraz wyro� z�nienia.
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 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas Koncertu Finałowego          
26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 16.00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.

 Laureaci są zobowiązani do wzięcia udziału w Koncercie Finałowym.

 Nagrania video laureato� w I miejsc zostaną opublikowane na stronach internetowych 
Organizatoro� w: www.gokzbuczyn.pl i https://www.facebook.com/gokzbuczyn/. 

 Powołane przez Organizatoro� w Jury moz�e przyznac� GRAND PRIX PRZEGLĄDU.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z postanowieniami  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony oso� b
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogo� lne  rozporządzenie  
o ochronie danych, dalej „RODO”, informuję z�e:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej jest  Gminny
Os�rodek Kultury w Zbuczynie reprezentowany przez Dyrektora, ul.  Jana Pawła II 3,  
08-106 Zbuczyn, tel. 515 783 252, e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl  .  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kto� ry jest dostępny pod adresem
e-mail: iod@zbuczyn.pl. 

3. Dane  osobowe  zawarcie  w  karcie  zgłoszeniowej  będą  przetwarzane  na  podstawie
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kto� rym jest: umoz� liwienie
wzięcia udziału w Przeglądzie, poinformowanie o jego przebiegu oraz upublicznienie
danych  osobowych  uczestniko� w,  a  następnie  laureato� w  na  stronie  internetowej
Gminnego  Os�rodka  Kultury  w  Zbuczynie  (www.gokzbuczyn.pl  )  ,  na  jego  portalu
społecznos�ciowym  Facebook  (https://www.facebook.com/gokzbuczyn/) oraz  
w siedzibie administratora. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji działan�  podejmowanych
przez administratora danych.

4. Dane osobowe instruktoro� w zostały przekazane przez zgłaszającego.
5. Administrator moz�e powierzyc�  dane osobowe innym instytucjom/podmiotom jedynie

wo� wczas,  gdy  zobowiązują  do  tego  przepisy  prawa  lub  na  podstawie  włas�ciwie
skonstruowanych,  zapewniających  bezpieczen� stwo  danym  osobowym  umo� w
powierzenia danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Uczestnikom przeglądu,  ich  rodzicom lub opiekunom prawnym (w przypadku oso� b
niepełnoletnich), instruktorom przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych oraz
prawo  do  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  wyraz�enia  sprzeciwu
wobec przetwarzania. Ponadto w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody
przysługuje  prawo  usunięcia  danych  oraz  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodnos�c�  z prawem przetwarzania, kto� rego dokonano na
podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Zgodę  moz�na  cofnąc�  składając  pisemne
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os�wiadczenie o wycofaniu zgody osobis�cie w siedzibie administratora lub wysyłając je
na jego adres korespondencyjny. 

8. Na  niezgodne  z  prawem  przetwarzanie  danych  osobowych  przysługuje  prawo
wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na  adres  Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Śtawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do  wzięcia  udziału
w Przeglądzie oraz publikacji wizerunku. 

10. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposo� b  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane,  mogą byc�  jednakz�e  przekazywane do pan� stw trzecich oraz  organizacji
międzynarodowych. 

Postanowienia końcowe:

 sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy;
 Organizatorom przysługuje prawo do interpretacji regulaminu;

 w  przypadku  zbyt  małej  frekwencji  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  
odstąpienia od realizacji Przeglądu;

 kolędy, pastorałki i piosenki s�wiąteczne nalez�y zaprezentowac� w języku polskim;
 zmiana  repertuaru  po  weryfikacji  zgłoszen�  moz� liwa  jest  jedynie  za  zgodą  

Organizatoro� w;
 uczestnicy przyjez�dz�ają z rodzicami lub opiekunami prawnymi na własny koszt;

 Organizatorzy zastrzegają  sobie  prawo  do  filmowania,  fotografowania  i  nagrywania
prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnos�cią. Organizatorom przysługuje
wyłączne  prawo  do  zwielokrotnienia  dowolną  techniką  oraz  nieograniczone  w  czasie
i przestrzeni wprowadzanie do obrotu, w tym w szczego� lnos�ci do emisji radiowych                     i
telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechniania w
internecie  oraz  druku.  Zgłoszenie  do  udziału  w  Przeglądzie  jest  wyraz�eniem  zgody  na
powyz�sze warunki.

Regulamin i elektroniczna karta zgłoszenia dostępna jest na stronie
www.gokzbuczyn.pl     

Wszystkich informacji dotyczących

XIII Powiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

udzielają instruktorzy GOK Zbuczyn: 500 799 675.
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