
REGULAMIN KONKURSU  

ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI 

Tarnobrzeg 2022 

 
 

 

 

CELE  KONKURSU 

• prezentacja bogatej twórczości kolędowej, 

• pielęgnowanie tradycji śpiewu kolęd i pastorałek, 

• promocja współczesnej interpretacji kolęd i pastorałek, 

• wymiana doświadczeń, podnoszenie poziomu artystycznego sztuki wykonawczej. 

 

UCZESTNICY 

Zasięg konkursu: ziemski powiat tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg 

 

MIEJSCE  I  CZAS 

Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2 

 

❖ 22 stycznia 2022 roku, godz. 11.00 

• Wykonawcy: soliści i zespoły wokalne (do 12 osób włącznie) 

Kategorie wiekowe: 

▪ klasy 1-3 szkoły podstawowej 

▪ klasy 4-6 szkoły podstawowej 

▪ klasy 7-8 szkoły podstawowej  

▪ szkoły średnie  

 

❖ 23 stycznia 2022 roku, godz. 15.00 

• dorośli  

• zespoły wokalno-instrumentalne 

 

Konkurs nie obejmuje solistów i śpiewaków ludowych. 

 

KRYTERIA OCENY 

• dobór repertuaru - tematyka związana z treścią i symboliką świąt Bożego Narodzenia - z wyłączeniem piosenek o tematyce 

zimowej, 

• muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

• aranżacja, interpretacja, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w terminie do 14 stycznia 2022 r. Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem prosimy kierować do 

Tarnobrzeskiego Domu Kultury Dział Amatorskiego Ruchu Artystycznego, p. 56, osobiście, drogą pocztową (decyduje data stempla 

pocztowego). 

2. Uczestnik wykonuje jedną kolędę lub pastorałkę z dowolnym akompaniamentem lub bez akompaniamentu w przypadku zespołów 

wokalnych.  

3. Soliście może towarzyszyć chórek.  

4. W przypadku zespołów wokalno-instrumentalnych prosimy o określenie w karcie zgłoszenia dokładnego składu zespołu.  

5. Może być prezentowana własna twórczość o charakterze kolędowym lub pastorałkowym (z wyłączeniem utworów o charakterze 

zimowym).  

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie konkursu informacji osobowych zawartych karcie. 

7. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku podczas konkursu, w celu wykorzystania tych utrwaleń do promocji, reklamy,  

a także dokumentacji i archiwizacji konkursu.  

8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

9. Terminy i warunki konkursu mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.  

 

 

 

Informacje: 

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego  

ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg 

e-mail: katarzyna.deren@tdk.tarnobrzeg.pl 

Karta zgłoszenia i formularz do pobrania na stronie:www.tdk.tarnobrzeg.pl 

 

mailto:katarzyna.deren@tdk.tarnobrzeg.pl


 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika 

Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” Tarnobrzeg 2022 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski  Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu  (39-400)  przy ul. Słowackiego 2 

(dalej: TDK). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować 

wysyłając e-mail na adres: iodu@tdk.tarnobrzeg.pl 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego 

przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych uczestnika / uczestnika będącego pod Państwa opieką dla celu określonego w pkt. 3 

jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów).  

5. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym 

dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług 

pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK,  z którymi podpisano umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

6. Dane osobowe zebrane na potrzeby realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

• dostępu do treści danych, 

• ich sprostowania, 

• usunięcia, 

• ograniczenia ich przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* 

masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3 i tym samym 

możliwości  uczestnictwa w Konkursie „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”. 

10. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. 

 

*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.

 


