
Regulamin 

XXI GMINNEGO KONKURSU 
KOLĘD I PASTORAŁEK BOŻONARODZENIOWYCH 

  

„Boże Narodzenie jest świętem wszelkich na całym świecie dzieci.  

Wszystkich bez różnicy rasy, narodowości, języka i pochodzenia.  

Dla nich wszystkich narodził się w Betlejem Chrystus ....” 

Jan Paweł II 

Organizatorzy Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Łysej Górze zapraszają do 

wzięcia udziału w kolejnej jego edycji. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na 

świecie zasady uczestnictwa musiały ulec zmianie w celu umożliwienia przeprowadzenia 

konkursu w aktualnych realiach. W tym roku wyjątkowo, poszerzamy grono uczestników o 

młodzież szkół ponadpodstawowych i studiującą. Zapraszamy do zapoznania się z 

regulaminem. 

 

1. Organizatorami XXI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych 

są: Dębińskie Centrum Kultury oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w wersji online. 

3. Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych : 

I grupa wiekowa – przedszkolaki i dzieci z klas „0” 

II grupa wiekowa – dzieci z klas I  -  III szkoły podstawowej 

III grupa wiekowa – dzieci z klas IV -  VI szkoły podstawowej 

IV grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

V grupa wiekowa – kategoria OPEN (powyżej 14 lat) 

4. Uczestnicy, zobowiązani są do zarejestrowania wykonania kolędy lub pastorałki przy 

pomocy kamery, smartfonu lub innego urządzenia umożliwiającego utrwalenie 

dźwięku i obrazu.  

             Szczegóły dotyczące przygotowania materiału: 

• Nagranie dźwięku można zrealizować przez mikrofon w kamerze lub sprzęt audio 

podłączony do kamery (mikrofon wokalowy, odtwarzacz, mikser).  



• Należy zadbać o dobrą słyszalność zarówno śpiewu jak i akompaniamentu. 

• Film musi zostać nagrany tak, aby nie budził wątpliwości co do autentyczności 

wykonania utworu przez uczestnika.  

• Mile widziane świąteczne tło (choinka, inny wystrój).  

• W zależności od warunków, nagrania można dokonać w domu lub 

w przedszkolu/szkole. Przypominamy, że aktualne przepisy pozwalają na prowadzenie 

zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły w grupie do pięciu osób dla uczniów klas 

ósmych. 

• Dopuszczalne są wykonania: 

- z podkładem muzycznym (półplayback), 

- z towarzyszeniem instrumentu. 

• Soliście lub duetowi mogą towarzyszyć co najwyżej dwa instrumenty muzyczne. 

5. Zgłoszenia: Gotowy materiał wraz z kartą zgłoszenia (w postaci skanu lub zdjęcia 

karty zgłoszenia) należy przesłać na adres email: 

              konkurs@kulturadebno.pl, do 8 stycznia 2021, do godz. 15:00. 

6. Nagrania zostaną przekazane do oceny powołanemu w tym celu Jury. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 stycznia 2021r. O szczegółach 

poinformują organizatorzy. 

8. Najlepsi wykonawcy  nagrodzeni zostaną dyplomami oraz upominkami. 

9. Wykonania zdobywców pierwszych miejsc będą nagrane na scenie Dębińskiego 

Centrum Kultury i zamieszczone na stronach internetowych ZSP w Łysej Górze 

oraz DCK w Jastwi. 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie jest Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. 

2. Celem zbierania danych jest realizacja Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie wiązało się z 

brakiem możliwości udziału w konkursie organizowanym przez DCK. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji konkursu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

mailto:konkurs@kulturadebno.pl

