
                                                                                               
 

 

Regulamin 
Dobrosąsiedzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek 

Nałęczów, 2022 
 

Organizator: Nałęczowski Ośrodek Kultury 

Patronat honorowy: Burmistrz Nałęczowa  

Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie polskiej tradycji kolędowania. 

2. Promocja śpiewu i kultury muzycznej. 

3. Integracja polskich rodzin poprzez zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólne działanie. 

 

Temat konkursu: 

Przygotowanie i wykonanie wybranych dwóch kolęd, pastorałek lub piosenki świątecznej 

w języku polskim. 

 

Kategorie: 

1. SOLIŚCI: 

1.1. 4-6 lat 

1.2. 7-9 lat 

1.3. 10-13 lat 

1.4. 14 -18 lat 

 

2. ZESPOŁY WOKALNE: (minimum 3 osoby) 

2.1. Zespoły przedszkolne 

2.2. Zespoły szkół podstawowych 

2.3. Zespoły szkół ponadpodstawowych 

 

3. ZESPOŁY RODZINNE - wokalno-instrumentalne (minimum 3 osoby, w tym 

obowiązkowo rodzic) 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu gminy Nałęczów oraz gmin 

ościennych (Garbów, Jastków, Kurów, Markuszów, Wąwolnica, Wojciechów). 

 

2. Niepełnoletni uczestnicy zgłaszani są przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Zespoły 

szkolne przez delegujące je placówki oświatowe. 

3. Każdy uczestnik/zespół rodzinny prezentuje dwa utwory, w tym obowiązkowo jedną tradycyjną 

kolędę lub pastorałkę. Piosenki świąteczne mogą być prezentowane wyłącznie w języku polskim. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Garb%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastk%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Markusz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85wolnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech%C3%B3w_(gmina)


4. Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu. Soliście 

może także towarzyszyć jeden akompaniator. 

 

5. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem gminy: Nałęczów, Garbów, Jastków, Kurów, Markuszów, 

Wąwolnica, Wojciechów. 

 

6. Kartę zgłoszeniową  należy wysłać na adres nok@naleczow.pl do dnia 24 stycznia 2022 roku 

lub przedłożyć w sekretariacie NOK. 

 

7. Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 26 – 27 stycznia 2022 w godz. 9.00 – 16.00 

8. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody i statuetki, które wręczone 

zostaną podczas Koncertu Galowego w dniu 30 stycznia 2022 r.  

9. Wydarzeniem towarzyszącym będą koncerty 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, które odbędą się w godzinach wieczornych. 

Uwagi końcowe: 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Nałęczowski Ośrodek Kultury, z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 

Nałęczów. Współadministratorem danych (w zakresie związanym  z finansowaniem oraz promocją) jest 

Gmina Nałęczów-Urząd Miejski w Nałęczowie, adres: ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora danych można kontaktować się na adres e-mail: 

ido@devcomm.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Współadministratora danych można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji   i   promocji   konkursu organizowanego przez Admini-

stratora danych pn. „Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd i Pastorałek. Nałęczów 2022.” 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na podstawie Państwa 

zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora danych – w zakresie wynika-

jącym z Karty Zgłoszeniowej (wizerunek, wykonanie utworu, itp.). 

5. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych umów po-

wierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu przetwarzania. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-

twarzania  na zasadach i w trybie określonym przepisami RODO*. 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej (w tym mailowej) 

notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu 

nadzorczego w rozumieniu przepisów RODO*. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania w zakresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej 

oraz celu przetwarzania (wizerunek) nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie organizowanym przez 

Administratora danych pn. „Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd i Pastorałek. Nałęczów 2022. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym do profilowania, dane nie będą także przekazywane do państw trzecich. 

12. Informujemy również, że Administrator danych oraz Współadministrator danych dokładają wszelkich starań, 

aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 
 

*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), (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Garb%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastk%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Markusz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85wolnica_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech%C3%B3w_(gmina)
mailto:nok@naleczow.pl


 

Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd i Pastorałek 

Nałęczów 2022 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

/SOLIŚCI/ 

Imię i Nazwisko uczestnika …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

Kategoria wiekowa:………………………………………………………………….. 

Miejscowość …………………………………………………………………………. 

Telefon do rodzica/opiekuna:….……………..……………………………………… 

Tytuł utworu nr 1. …………………………………………………………………… 

(autor słów) ………………………………………………….………….…………… 

Tytuł utworu nr 2. …………………………………………………………………… 

(autor słów) …………………………………………………………………..……… 

Podkład muzyczny: CD/MP3 na pendrive (właściwe podkreślić) 

Akompaniament: (na jakim instrumencie): ………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, miejscowości, wizerunku, 

przez Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 Nałęczów (Administrator danych) oraz Gminę 

Nałęczów-Urząd Miejski w Nałęczowie (Współadministrator) w celu organizacji   i   promocji   konkursu 

organizowanego przez Administratora danych pn. „Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd i Pastorałek. Nałęczów 2022.”, 

w tym zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach za pośrednictwem strony internetowej. 

……………………………………….. 
              data, imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 



 

Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd i Pastorałek 

Nałęczów 2022 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

/ZESPOŁY/ 

Imię i Nazwisko opiekuna lub pełnoletniego lidera zespołu: 

…………………………………………..…………………………………………… 

Nazwa zespołu: ……………………………………………………………………… 

Skład zespołu: ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Kategoria:…………..……………………………………………………………….. 

Miejscowość …………………………………………………………………………. 

Gmina:………………………………………………………………………………... 

Instytucja delegująca: ………………………………………………………………... 

Telefon do opiekuna/lidera: ….……………………………………………………… 

Tytuł utworu nr 1. …………………………………………………………………… 

(autor słów) ………………………………………………….………….…………… 

Tytuł utworu nr 2. …………………………………………………………………… 

(autor słów) …………………………………………………………………..……… 

 

…………………………………………………………………………….. 

podpis opiekuna instytucjonalnego lub pełnoletniego lidera zespołu) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych członków zespołu w zakresie: 

imienia i nazwiska, miejscowości, wizerunku, przez Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą: ul. Lipowa 6,  24-150 

Nałęczów (Administrator danych) oraz Gminę Nałęczów-Urząd Miejski w Nałęczowie (Współadministrator) w celu 

organizacji   i   promocji   konkursu organizowanego przez Administratora danych pn. „Dobrosąsiedzki Przegląd Kolęd 

i Pastorałek. Nałęczów 2022.”, w tym zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w materiałach za 

pośrednictwem strony internetowej. 

……………………………………….. 
              data, imię i nazwisko 


