
REGULAMIN  VII MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

Organizatorzy: 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W KRASNEM 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, 

promocja solistów oraz integracja kulturowa. 

 W zawiązku z obecną sytuacją pandemiczną konkursie mogą uczestniczyć TYLKO SOLIŚCI 

Wykonawcy zostaną podzieleni na grupy wiekowe i kategorie : 

Kat I -  soliści -uczniowie kl -I-IV 

Kat II - soliści -uczniowie kl -V-VIII 

Kat III -soliści -uczniowie szkół ponadpodstawowych 

Liczba uczestników jest ograniczona do 30 zgłoszeń w każdej kategorii, decyduje data zgłoszenia! 

Potwierdzimy każde zgłoszenie. 

 Kryteria oceny:  

 dobór repertuaru, 

 emisja głosu, 

 interpretacja, 

 ogólny wyraz artystyczny 

 jakość dźwięku i obrazu 

Warunki uczestnictwa- solista prezentuje 1 kolędę lub pastorałkę. 

 Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do 20.01.2020: linku z serwisu YouTube  lub dysk Google, 

nagrania wideo z osobiście wykonanym utworem konkursowym (format mp4, mpeg), wypełnionej   

karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail:  poczta@gokkrasne.pl - 

w tytule wiadomości:  Konkurs Kolęd 2021 

  karta zgłoszenia i oświadczenia do pobrania na stronie: www gokkrasne.pl 

Przesłuchania nagrań, przez Jury, odbędą się 25 stycznia 2021 roku w GOKiB w Krasnem 

W skład Jury wchodzą nauczyciele muzyki. Oceny Jury są tajne i ostateczne. 

 Lista laureatów oraz nagrania wideo ukażą się na stronie www gokkrasne.pl oraz naszym profilu Facebook. 

Nagrody będą do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem, po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym, lub przesłane pocztą. 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika. 

 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego opiekuna 

artystycznego uregulowanych należności autorskich w ZAIKS. 
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 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie występu 

uczestnika na stronie internetowej GOKiB Krasne, profilu Facebook GOKiB Krasne oraz informacji 

w postaci artykułu Biuletynie Informacyjnym Gminy Krasne.  

                        Przebieg konkursu: 

Do konkursu dopuszcza się wszystkich spełniających wymagania formalne-czytelnie i prawidłowo 

wypełnione karty zgłoszenia, oraz link z nagraniem wideo z utworem konkursowym. 

Jury w składzie powołanym przez organizatorów konkursu po przesłuchaniu nagrań przyzna dyplomy i 

nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w określonej kategorii. Jury zastrzega 

sobie inny podział nagród. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Szczegółowych informacji udziela instruktor Liliana Sendera – telefon 

172300347 lub email poczta@gokkrasne.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

VII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Krasne 2021 r. 

IMIĘ I NAZWISKO: 

_________________________________________________________________________________ 

DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON, E - MAIL): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

KATEGORIA: _______________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA ORAZ TELEFON: 

_________________________________________________________________________________ 

NAZWA,ORGANZACJI/ INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:_________________________________________ 

ADRES:____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

TELEFON:__________________________________________________________________________ 

E-MAIL:____________________________________________________________________________ 

TYTUŁ  PREZENTOWANEGO UTWORU: 

_________________________________________________________________________________ 

 

DATA:____________________________                   PODPIS:__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 

1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przeglądu/autora pracy w 

zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji zgłaszającej co do którego przysługuje mi pełnia władz 

rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa w VII Międzygminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem.  

 

 

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

(data i miejscowość)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku. 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 932) 

wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem 

wizerunku uczestnika przeglądu/autora pracy oraz pracy, co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych 

– w celu publikacji jego osiągnięć kulturalno-artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem. Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez 

zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, na stronie internetowej GOKiB w Krasnem oraz portalach społecznościowych 

GOKiB w Krasnem.  

 

 

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

(data i miejscowość)  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika VII  

Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem z siedzibą 

w budynku numer 743 w Krasnem (37-006), zwanym dalej GOKiB. 

2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w wyłącznie celu niezbędnym do uczestnictwa w VII Międzygminnym 

Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem oraz w celu 

promocji działalności GOKiB i nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w zajęciach 

realizowanych przez GOKiB. 

 

 


