
 
REGULAMIN V MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO  

KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK 

I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH  

ON-LINE 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „V Międzyprzedszkolny konkurs kolęd, pastorałek i 

piosenek Bożonarodzeniowych” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie 

ul. Gryfa Pomorskiego 33A, 83-333 Chmielno i jest zwany dalej Organizatorem. 

3. Celem konkursu jest: 

a) promocja solistów, 

b) promocja profesjonalnych i nieprofesjonalnych grup artystycznych; 

c) kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych; 

d) integracja mieszkańców gminy, powiatu i województwa pomorskiego. 

4. Z przebiegu konkursu Organizator sporządzi dokumentację fotograficzną, która może zostać 

opublikowana na stronie internetowej oraz na Fanpage’u Organizatora na portalu 

społecznościowym Facebook.  

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści, grupy nieprofesjonalne oraz zespoły teatralne od 

5 do 9 osób. 

2. W Każdej kategorii placówka typuje jednego solistę oraz jeden zespół. 

3. Kategorie wiekowe: 

a) 3,4- latki,  

b) 5,6- latki 

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 31 grudnia 2020r. na 

adres e- mail: przedszkole@chmielno.pl. W tytule maila należy wpisać: KOLĘDY                              

I PASTORAŁKI 

5. Prezentowane przez uczestników utwory powinny dotyczyć Świąt Bożego Narodzenia 

(kolędy, pastorałki, piosenki o tematyce bożonarodzeniowej).  

6. Uczestnicy mogą wykonać maksymalnie jeden utwór muzyczny z osobą akompaniującą lub 

z podkładem muzycznym CD, czas wykonywania utworu nie może przekraczać 5 min. 

7. Uczestnicy wysyłają link do nagrania video oraz tekst prezentowanych utworów na 

adres przedszkole@chmielno.pl - do dnia 26.01.2021r. 
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§ 3 

ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników laureatów konkursu zostanie opublikowane 29 stycznia 2021 roku o 

godz. 10.00 na stronie  Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, tj.:  

https://pschmielno.przedszkolna.net 

2. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Przy ocenie zespołu, Jury 

weźmie pod uwagę:  

a) dobór repertuaru, interpretacja wokalna utworu, ekspresja wykonania, ogólny wyraz 

artystyczny. 

b) Werdykt Jury jest ostateczny. 

3. Wśród uczestników konkursu w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznane I, II, III 

miejsce i dwa wyróżnienia.  

§ 4 

PRZETWARZANIE DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych w karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do Regulaminu.  

2. Uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez organizatora. 

3. Przedszkole kierujące uczestników do konkursu zobowiązane jest przekazać informacje 

zawarte w Regulaminie o możliwości upublicznienia wizerunku podczas relacji z przebiegu 

konkursu oraz informowania także w mediach i Internecie o wynikach konkursu. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 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   

zwane „RODO”)  Organizator informuje, iż: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników będzie Przedszkole Samorządowe 

„Baśniowa Kraina” w Chmielnie przy ulicy Gryfa Pomorskiego 33 A w Chmielnie, 

kontakt pod adresem e-mail: przedszkole@chmielno.pl 

b) W przypadku opublikowania zdjęć na fanpage’u Współadministratorem danych 

osobowych będzie  Facebook Inc. 

c) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mogą się Państwo 

z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem e-mail: iod@chmielno.pl 

d) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będę w celu przeprowadzenia konkursu w V 

Międzyprzedszkolnym konkursie kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych – 

zgodnie z  art. 6 ust.1 lit. a i c  RODO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie 

wizerunku uczestnika oraz  postanowień niniejszego Regulaminu. 

e) Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także 
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osoby odwiedzające stronę internetową Przedszkola i fanpage na portalu 

społecznościowym Facebook. 

f) Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okres 5 lat. 

g) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem go 

przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne 

mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wycofania zgody na udostepnienie wizerunku,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).   

h) Podanie danych osobowych w jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn 

podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji 

o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone 

w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych 

oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są 

uzasadnione. 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 

 

 
 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy! 

 

 

 

 

 



ZAPRASZAMY! 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

V MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK 

I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH 

 

 

Przedszkole kierujące uczestnika 

nazwa  

adres  

mail  

telefon kontaktowy  

Wykonawca 

 

 

 

 

 

imiona i nazwiska  

uczestników 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

kategoria wiekowa  

imię i nazwisko opiekuna  

mail  



telefon kontaktowy  

Informacje o piosence 

tytuł  

kompozytor  

autor tekstu  

Rodzaj akompaniamentu 

 

Wymagania techniczne 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 

data i podpis Dyrektora Przedszkola 

 

 

 


