
Regulamin  

„Gminnego Konkursu Kolęd” 

 

§ 1 Organizator  

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy 

Studzienice ( CKiB ), Ugoszcz 12B, 77 – 142 Ugoszcz. 

 

§ 2 Cel 

1. Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji, upowszechnianie polskich kolęd 

i pastorałek, promocja solistów oraz integracja społeczna mieszkańców Gminy 

Studzienice.  

 

§ 3  Uczestnicy i warunki przystąpienia do konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział soliści w wieku do 15 lat . 

2. Uczestnicy muszą  mieszkać na terenie gminy Studzienice lub uczęszczać do 

szkoły z terenu gminy Studzienice. 

3.Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu,                                          

w  terminie do 17.12.2019  rok. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą karty 

zgłoszeniowej ( załącznik nr 1 do regulaminu )  osobiście w siedzibie CKiB  lub 

mailowo na adres kultura.studzienice@gmail.com. 

§ 4 Zasady konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) soliści do lat 9, 

b) soliści w wieku 10 – 15 lat, 

2. Uczestnik wykonuje 1 utwór, a czas występu jednej osoby nie może 

przekraczać 10 minut. 

 

3. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa w składzie  3 lub 4 

osobowym. 

 

4. Komisja będzie oceniać 

- ogólne wrażenie artystyczne; 

- czystość i poprawność wykonania; 

- pomysłowość i oryginalność wykonania ; 



 

5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Laureatom i 

wykonawcom nie przysługuje odwołanie.  

 

6. Konkurs odbędzie się 19 grudnia 2019 rok od godziny 16:00 w Centrum 

Kultury w Ugoszczy. 

 

§ 5 Nagłośnienie i odtwarzanie 

1. Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie, mikrofon oraz odtwarzacz CD 

oraz dysków przenośnych. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia własnej płyty CD Audio 

lub dysku przenośnego z podkładem muzycznym . 

 

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia 

1. W każdej z kategorii przewidziana jest nagroda  za pierwsze miejsce.  Oprócz 

tego nagrody otrzymają osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsce w danej 

kategorii. Przewiduje się również wyróżnienia. 

2. Dla uczestników spoza podium przewidujemy upominki. 

 

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpienia 

wykonawców. 
 

2. Wykonawca, który nie wystąpi w wyznaczonym dla niego czasie nie może 

rościć sobie prawa do występu w innym czasie, w tym także poza Konkursem. 
 

3. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Gminnego 

Konkursu Kolęd w Ugoszczy w kategorii wiekowej, w której zajęli pierwsze 

miejsce . 

 

4. Uczestnicy przyjeżdżają na Konkurs na koszt własny. 

 

5. Zapewnienie należytej opieki niepełnoletnim uczestnikom konkursu należy 

do obowiązków opiekunów prawnych. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  



 

Załącznik nr 1 
 

Karta zgłoszeniowa  
 

Gminny Konkurs Kolęd w Centrum Kultury i Bibliotece 
Gminy Studzienice w Ugoszczy  

 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

 
 

 
Wiek i data urodzenia  

 
 

Adres zamieszkania i/lub nazwa szkoły 
do której uczęszcza 

 
 
 

 
Telefon kontaktowy 

 

 
 

Imię i nazwisko  
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Gminnego Konkursu Kolęd w Centrum Kultury i 
Bibliotece Gminy Studzienice i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział w konkursie */mojego 
dziecka …………………………………………………………………………………./ oraz wyrażam zgodę 
na zamieszczenie przez Centrum Kultury i Bibliotekę Gminy Studzienice Ugoszcz 12b, 77-142 
Ugoszcz wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu (np. stronie i podstronach www / 
zdjęciach i filmach reklamowych)w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji/wideo relacji z 
przebiegu konkursu w celach promocyjnych ). Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów audiowizualnych w formie elektronicznej i 
drukowanej. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 
takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

 

 
…………………………………………………… 
    * Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 

* w przypadku osób niepełnoletnich: 

- imię i nazwisko dziecka wpisuje rodzic/opiekun prawny 

- oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Gminy 

Studzienice, Ugoszcz 12b, 77-142 Ugoszcz.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych – Jerzym Werrą pod adresem e-mail: 

6jurek4@gmail.com  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 

tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 


