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R E G U L A M I N 
XVII  Gminnego e-Festiwalu  

Kolęd i Pastorałek 
 
Cele: 
- promowanie i zachęcanie do kultywowania  tradycji świątecznych, 
- stwarzanie możliwości prezentacji wokalnych i instrumentalnych oraz pogłębianie 
zainteresowań muzycznych, 
- popularyzacja kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce świątecznej,  
- promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców. 
   
Uczestnicy: 
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież (soliści, duety) ze szkół podstawowych Gminy 
Kozienice w następujących kategoriach wiekowych: 
I - uczniowie klas od 0 do IV, 
II - uczniowie klas od V do VIII, 
 
Zgłoszenia: 
Każda szkoła może przesłać po dwa zgłoszenia w każdej kategorii wiekowej.  
 
Warunki udziału: 
- wypełnienie i przesłanie przez opiekuna artystycznego karty zgłoszenia oraz nagrania 
audio–video (plik w formacie mp4) z prezentacją jednego utworu w języku polskim - kolędy, 
pastorałki lub innej piosenki o tematyce świątecznej.  
 
Termin składania kart zgłoszenia: 
Kartę zgłoszenia wraz z nagraniem audio–video (plik w formacie mp4) należy przesłać na 
adres Szkoły do 30.01.2021 r.   
     e-mail: gim-swierze@wp.pl 
 
Jury: 
Kwalifikacji dokona powołana przez organizatorów komisja artystyczna. 
 
Kryteria oceny występu: 
- walory głosowe i poprawność wykonania, 
- dobór repertuaru, 
- scenografia i prezentacja sceniczna  - nawiązanie do tematyki świątecznej. 
 
Nagrody: 
W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.  
Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 
Dodatkowe informacje: 
- dostępne w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach 
Górnych  tel.  48 614 75 25 
 
 
 
 
 



Uwagi końcowe: 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w e-Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne prawo do wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach 
reklamowych wydarzenia oraz publikację zdjęć, filmów na  stronie internetowej PSP  
w Świerżach Górnych, a także portalach społecznościowych PSP w Świerżach Górnych. 
Wykorzystanie wizerunku zgodnie ze zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 
innych praw.  

2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów i lokalne 
media głosu, wizerunku oraz danych osobowych (imię i nazwisko) do celów związanych 
z promocją e-Festiwalu. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika  
z Festiwalu. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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). 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych  informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana 

Chrapka w Świerżach Górnych.   
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pspswierze.edu.pl  
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);  
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w Festiwalu. 
5. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do 

realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane;  
6. Uczestnik Festiwalu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, jednak nie później niż do ich opublikowania. Cofnięcie zgody następuje na piśmie;  

7. Uczestnik Festiwalu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;  

8. Dane Uczestnika Festiwalu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

9. Dane osobowe Uczestnika Festiwalu nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

 


