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GMINNY OŚRODEK KULTURY W JASIENICY 
         zaprasza do wzięcia udziału w 

 

 

 

 

 

 
który odbędzie się w filii GOK Rudzica   

w dniu 09.01.2020 r. (przesłuchanie konkursowe)  
 

REGULAMIN 
 

Celem konkursu jest podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży, rozbudzenie 

zainteresowania śpiewem kolęd i pastorałek, podnoszenie poziomu wykonawczego śpiewu 

solowego i zespołowego. 

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, chóry, zespoły wokalno-

instrumentalne                       

2. Do konkursu należy przygotować dwie kolędy lub pastorałki w dowolnym stylu - łączny 

czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut (nie dopuszcza się playbacku) 

3. Kryteria oceny - występy oceniać będzie profesjonalne jury, według zasad  

dotyczących: czystości śpiewu, doboru repertuaru, dykcji, intonacji, artykulacji, 

rytmiki, frazowania, dynamiki oraz ogólnego wyrazu artystycznego 

4. Kategorie wiekowe:  

– przedszkole i kl. I-III  

– klasy IV-VI  

– klas VII- VIII, szkoły ponadpodstawowe (wiek do 18 lat) 

Organizacja konkursu 

1. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna nagrody: 

• I miejsce – nagroda o wartości 600 zł 

• II miejsce – nagroda o wartości 500 zł 

• III miejsce – nagroda o wartości 400 zł 

        Jury może zmienić układ nagród oraz niezależnie od w/w nagród przyznać                     

specjalne wyróżnienia.          

     Wybrani laureaci otrzymają zaproszenie do występu w koncercie laureatów. 

2. Decyzja jury o przyznaniu miejsca i nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie 

3.Rozdanie nagród odbędzie się podczas koncertu laureatów tj. 02.01.2020 r. w filii GOK 

w Rudzicy 

4.W konkursie mogą brać udział te osoby/zespoły, które w nieprzekraczalnym terminie do 

19.12.2019 r. dostarczą poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 
Jasienica 1360 

43-385  Jasienica   
      Telefon kontaktowy : 33 821 20 56, mail: gok@gokjasienica.pl 

    Ilość przyjmowanych zgłoszeń jest ograniczona! Decyduje kolejność oraz poprawność 
wypełnionych zgłoszeń. 

5. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie (5 mikrofonów, keyboard, odtwarzacz CD). 

6. Podkład muzyczny do wykonywanych utworów  powinien być dostarczony na  płycie 
CD oraz  na pendrivie 

7. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny 
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W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, Ŝe: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 43-

385 Jasienica, Jasienica 1360  

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia XVII Konkursu Kolęd i Pastorałek  

b) archiwalnych, 

c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystaniem wizerunku. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyraŜonej przez Państwa zgody, 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciąŜącego na administratorze danych,                      

w tym archiwizację. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych moŜna kontaktować się                                

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl  

5) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem moŜliwości 

realizacji celów, dla których są gromadzone; 

6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa  w 

pkt. 3a; 

7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                              

w przypadku o którym mowa w pkt. 3a; 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania                                  

lub ograniczenia przetwarzania; 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych poniewaŜ dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie 

będą podlegały profilowaniu; 

12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niŜ uprawnionym na podstawie 

nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi 

Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

art. 28 Rozporządzenia UE. 

13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

Nazwa  (zespołu, solisty): 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
Adres:  
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
Ilość uczestników + opiekunowie: 
................................................................................................................. 

Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć kategorię znakiem X) : 

– przedszkole i kl. I-III       

– klasy IV-VI                    

– klasy VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe (wiek do 18 lat)    

Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy kierownika/opiekuna zespołu/ solisty: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................. 

Tytuł prezentowanych kolęd/pastorałek :  
.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Czas trwania występu : 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 



4 

 

 

 

Uwagi dla organizatorów: 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu i akceptuję go. 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 

kwietnia 2016 r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych małoletniego uczestnika/ów przeglądu przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Jasienicy w celu wykonywania statutowych zadań GOK. Oświadczam, iż 

podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o 

przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawa sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 

prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia 

niniejszego oświadczenia w imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte w karcie 

zgłoszenia i posiadam zgody w/w osób. 

 

.................................................................... 

 

Data, pieczątka i podpis osoby zgłaszającej (dyr. szkoły/instytucji, rodzica, opiekuna 

prawnego)  

 
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie mojego 

wizerunku oraz wizerunku małoletniego uczestnika/ów w celach promocyjnych przez Administratora 

tj. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedziba Jasienica 1360, 43-385 Jasienica zarejestrowanego 

podczas XVII Konkursu Kolęd i Pastorałek zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U. UE. L. 2016. 119.1.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.). Wykorzystanie wizerunku zgodnie z 

niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych, ani innych praw.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa GOK Jasienica, strony na portalach 

społecznościowych Facebook, gazeta „Jasienica”, plakaty, ulotki, płyty cd/dvd oraz foldery wydawane 

przez GOK Jasienica. 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż 

przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia niniejszego oświadczenia w 

imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte w karcie zgłoszenia i posiadam zgody w/w osób. 

 

 

.................................................................... 

data, pieczątka i podpis osoby zgłaszającej (dyr. szkoły/instytucji, rodzica, opiekuna 

prawnego)  


