
                                                                                             

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Nałęczów, 2021

                                                                                         Edycja online 

Regulamin

I. Organizator:

Burmistrz Nałęczowa 
Nałęczowski Ośrodek Kultury 

II. Cel konkursu:
1. Upowszechnianie polskiej tradycji kolędowania.
2. Promocja śpiewu i kultury muzycznej.
3. Zaangażowanie dzieci, młodzieży i rodzin we wspólne działanie.
4. Zachęcanie do działalności artystycznej w domu oraz koncertowania za pośrednictwem 
Internetu, co przynosi dużo radości domownikom, przyjaciołom oraz wszystkim, którzy obejrzą 
występ w sieci.

III. Temat konkursu:
Przygotowanie i wykonanie wybranej kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej w języku 
polskim.

IV. Kategorie wiekowe:

I kategoria – soliści (4-6 lat)
II kategoria – soliści (7-9 lat)
III kategoria – soliści (10-13 lat)
IV kategoria – ZESPOŁY RODZINNE (wokalne lub wokalno-instrumentalne)
składające się z minimum 3 osób w wieku od 0 do 100 lat.

V. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz rodzin z terenu gminy Nałęczów. 
2. Niepełnoletni uczestnicy zgłaszani są przez rodziców bądź opiekunów prawnych.
3. Każdy uczestnik/zespół rodzinny prezentuje jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną   
w języku polskim.
4. Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego lub własnego akompaniamentu. 
5. Konkurs ma zasięg gminny.
6. Kartę zgłoszeniową oraz nagranie wideo należy wysłać ze strony https//wetransfer.com na 
adres nok@naleczow.pl do dnia 22 stycznia 2021 roku.

mailto:nok@naleczow.pl


7. Nagranie wideo zgłoszonej prezentacji musi spełniać następujące warunki: 
- nagranie POZIOME i ze statycznego ujęcia,
- wysoka rozdzielczość (nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli i format obrazu 16:9)
- format kompresji MP4,
- prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament 
własny,
- nie dopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w nagranie: montaż, cięcia itp.
- długość nagrania nie może przekraczać 5 minut.

VI. Ocena i nagrody:

1. Nadesłane nagrania oceni powołana przez organizatorów Komisja biorąc pod uwagę:

- dobór utworu,
- poprawność wykonania,
- jakość nagrania,
- prezencję wykonawcy i tło nagrania

2. Komisja wyłoni zwycięzców poszczególnych kategorii i rekomenduje dyrektorowi NOK do 
przyznania nagród lub wyróżnień. 

3. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na stronie NOK oraz Facebooku NOK               
w dniu 31 stycznia 2021 r. Laureaci konkursu wystąpią także podczas 29. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy (jeżeli odrębne przepisy, związane z epidemią dopuszczą taką 
możliwość). 

VII. Uwagi końcowe:
1. Uczestnicy konkursu oświadczają, że:
a) są właścicielami lub współwłaścicielami praw autorskich do zgłoszonego nagrania oraz,            
że nagranie to nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także, że w przypadku wystąpienia 
osoby trzeciej przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 
autorskich do nagrania lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych           
i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przyjmują odpowiedzialność na siebie, 
zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu;
b) udzielają zezwolenia na:
- nieodpłatną prezentację nagrania podczas rozstrzygnięcia konkursu,
- nieodpłatną publiczną prezentację nagrania lub jego fragmentów w Internecie (strona 
internetowa, fb NOK oaz Urzędu Miasta) i innych mediach lub materiałach - wyłącznie w celu 
promocji konkursu, wyłonienia laureatów, bądź w celach informacyjnych, również po 
zakończeniu konkursu,
- nieodpłatne użycie kadrów z nagrania (zdjęć) w materiałach promocyjnych konkursu, 
w szczególności w ulotkach, folderach, na stronach www i w materiałach multimedialnych,
- wykorzystanie fragmentów nagrania dla potrzeb promocji konkursu, w tym jego kolejnych 
edycji,
c) znają i akceptują postanowienia regulaminu Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Edycja 
online Nałęczów 2021, w tym informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. 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 promo-
cją) 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 Ad-
ministratora danych pn. „Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Edycja online Nałęczów, 2021”.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO*, tj. na podstawie Pań-
stwa zgody oraz w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Administratora danych – w za-
kresie wynikającym z Karty Zgłoszeniowej oraz z udostępnionego nagrania (wizerunek, wykonanie
utworu, itp.).

5) Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na mocy prawa, a także na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania oraz udzielonej zgody.

6) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres nie -
zbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. 

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania  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 pod-
stawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. or-
ganu 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.  „Gminny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek,  Edycja
online Nałęczów, 2021”.

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.

13) Podmioty zagraniczne przetwarzają dane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi wynikającymi z
Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., która przyjęta została na mocy
dyrektywy  95/46/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady,  w  sprawie  adekwatności  ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Niemniej, pomimo faktu zachowywania standardów
dotyczących  bezpieczeństwa  przetwarzania,  akceptowanymi  przez  Administratora  danych,
przedmiotowa Decyzja została unieważniona na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości  Unii
Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, akceptują Państwo
jednocześnie  ryzyko  wynikające  z  przekazania  danych  na  serwer  zagraniczny  (amerykański).  W
związku z  transferem danych do serwisu Facebook INC,  1 Hacker Way,  Menlo Park,  California
94025,  USA   (publikacja  wizerunku  na  Facebooku),  zachęcamy  do  zapoznania  się  z  Polityką
prywatności, Zasadami dotyczącymi przetwarzania danych oraz Regulaminem serwisu Facebook.
https://www.facebook.com/terms

https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

*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://www.facebook.com/privacy/explanation/
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
https://www.facebook.com/terms

