
IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda!” 

 

REGULAMIN  

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łańcucie 

II. PATRONAT: 

Burmistrz Miasta Łańcuta 

III. CELE 

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich 
upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i 
pastorałek. 

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych u dzieci i młodzieży. 

3. Integracja dzieci i młodzieży z miasta Łańcuta oraz powiatu łańcuckiego. 

4. Poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek.  
 

IV. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU  

1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie – sala gimnastyczna 

2. Termin: 12 stycznia 2023 r. (czwartek). Zgłoszenia: do 22 grudnia 2022r. 

3. Czas rozpoczęcia: godz. 9:00 

 

V. KATEGORIE 

1. Soliści – uczniowie klas I – IV  

2. Soliści – uczniowie klas V – VIII  

3. Zespoły – uczniowie klas I – VIII 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór w języku polskim, kolędę lub pastorałkę. 
Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut. 

2. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania 
świątecznych piosenek. 



3. Wykonawca może śpiewać a'cappella, przy akompaniamencie własnym lub 
towarzyszącym (instrument, np. gitara lub fortepian), może też korzystać z 
podkładów muzycznych (półplayback). 

4. Szkoła może zgłosić maksymalnie po 2 solistów w każdej kategorii wiekowej 
oraz 1 zespół (max. 8 osób) 

5. Karty zgłoszenia uczestnika konkursu (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na udział w IV Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 
„Hej kolęda, kolęda!” i przetwarzanie danych osobowych przez jego 
organizatorów (załącznik nr 2) należy przesłać do 22 grudnia 2022r. na 
adres: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie 

ul. Piłsudskiego 7 

37-100 Łańcut 

tel./fax 17 225 31 40 

adres e- mail: szkola@sp1lancut.pl  

 

VII. OCENA I NAGRODY 

1. W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez 
Organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez 
siebie kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest 
niepodważalny i niezaskarżalny. 
 

2. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

• czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu, 

• dobór repertuaru do wieku wykonawcy, 

• stopień trudności wykonywanego utworu, 

• ogólny poziom artystyczny. 
 

3. Organizator nagrodzi po 3 osoby w każdej kategorii wiekowej oraz 3 zespoły, 
możliwe są również dodatkowe wyróżnienia. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu -                
12 stycznia 2023r. 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
konkursu. 

2. Kolejność prezentacji ustala Organizator.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości 
uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie szkoły.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości 
wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a 
także do publikacji ich fotografii w materiałach promocyjnych i 
informacyjnych. 

5. Od uczestników jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
(załącznik nr 2). Brak zgody wyklucza udział w konkursie. 

mailto:szkola@sp1lancut.pl


6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu.  

7. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie 
Organizator.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszeniowy - soliści 

IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda!”  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………………………......................…klasa……………...  

2. Nazwa szkoły............................................………………......………...................……….….  

3. Dane szkoły(adres, telefon, e-mail)........................…………………..……………………… 

4. Imię i nazwisko opiekuna.………………………….....tel. kontaktowy………....................... 

5. Tytuł kolędy/pastorałki………………………………………………..................................... 

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

   miejscowość i data/ podpis osoby zgłaszającej

  

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy - zespoły 

IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda!”  

 

1. Nazwa zespołu.....................……………………………......................…liczba…………….. 

2. Nazwa szkoły............................................………………......………...................……….….  

3. Dane szkoły(adres, telefon, e-mail)……………………………………….............................. 

4. Imię i nazwisko opiekuna.………………………………tel. kontaktowy……...…………... 

5. Tytuł kolędy/pastorałki……………………….........................................…………………… 

…………………………………………… 

   miejscowość i data/ podpis osoby zgłaszającej

  



Załącznik nr 2 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

        (imię i nazwisko dziecka)  

w IV Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda!” 

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

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)      

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu.         

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

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego) 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w 

zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz 

jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów/procentów) przez organizatora konkursu, 

tj. Szkołę Podstawową nr 1  w Łańcucie realizującą zadanie polegające na organizacji w roku 

szkolnym 2022/2023 konkursów, dla których Administratorem danych osobowych jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

      .….....……………………………………….. 

  (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                                    

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.) oraz ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu 

szkołę do dalszej publikacji i rozpowszechniania. 

      ..…………………………………………….. 

      (data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )    

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 



Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 

1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z Administratorem można 

skontaktować się listownie: ul. Piłsudskiego 7, 37-100 Łańcut, e-mailowo: szkola@sp1lancut.pl 

oraz telefonicznie: 17 225 31 40. 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Konrad Krupa, z którym można się skontaktować za 

pośrednictwem poczty przesłanej na adres Szkoły, drogą elektroniczną - e-mail: iod@um-

lancut.pl; telefonicznie pod numerem 665 893 252. 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie przeprowadzenia konkursu. 

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych  mogą być inne 

podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych ze Szkołą przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łańcucie im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. 

5) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, 

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

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody). 

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych 

zgłoszeniowych skutkuje niemożnością wzięcia przez dziecko udziału w konkursie.  

10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

11) Wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

danego konkursu. 


