
 

 

XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek 
KOLĘDA 2021 

 
Regulamin 

 
 
 

1. Organizatorem jest Miejski Dom Kultury-Dom Kultury w Komorowicach 
    ul. Olimpijska 16  Bielsko- Biała  43-346  ,tel. 33 815 87 38 
    oraz Diecezjalna Szkoła Organistowska w Bielsku-Białej. 
     
 
2. Termin  16 stycznia 2021 roku 

- część konkursowa od godz. 9:00 

 
3. XIV Przegląd Kolęd i Pastorałek jest imprezą otwartą . Nie wprowadza się 
    ograniczeń wiekowych. 
 
4. Celem przeglądu jest propagowanie i kontynuowanie najpiękniejszej polskiej tradycji 
    Świąt Bożego Narodzenia jaką jest śpiewanie kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych oraz     
    prezentacja własnych interpretacji i umiejętności artystycznych. 
 
5. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór. 
    W przypadku dużej ilości wykonawców, jury dopuszcza zmianę w regulaminie - 
    wykonawcy będą wykonywać po jednym utworze. 
 
    Ustala się następujące kategorie wiekowe: 
- Dzieci przedszkolne oraz klasa „0”     wiek do 6 lat 
- Dzieci Szkoły Podstawowej klas I- III    wiek 7-9 lat 
- Dzieci Szkoły Podstawowej klas IV- VI    wiek 10-12 lat 
- Dzieci Szkoły Podstawowej klas VII-VIII                                               wiek 13-15 lat 
- Młodzież szkół średnich i dorośli 
 
7. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury , powołane przez organizatorów. 
 
8. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz 6 mikrofonów . 
 
9. Utwory mogą być wykonywane a' capella , z podkładem CD lub z  akompaniamentem 
    fortepianu, gitary itp. 
 



10. W przypadku zespołów o przynależności do kategorii decyduje wiek większości uczestników. 
 
11. Zespoły  i soliści najwyżej ocenione przez jury otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz    
       nagrody oraz wystąpią w Koncercie Laureatów, który odbędzie się   
      16.01.2021  roku o godz 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Komorowicach. 
 
12. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 

stycznia 2021 roku KARTY ZGŁOSZENIA na adres komorowice@mdk.bielsko.pl 

 ( scan lub dobrej jakości zdjęcie karty zgłoszenia ) 

oraz opłacenie akredytacji w wysokości: 
20 zł solista 
25 zł duet 
30 zł zespół 
na konto: 
Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 
42 1240 4142 1111 0000 4826 4349. 
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko, kategoria oraz  „ KOLĘDA 2021, Komorowice „. 
 

• organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 

• szczegółowych informacji udziela sekretariat DK w Komorowicach  33 815 87 38  

 
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres, wiek, 
telefon) oraz dane Instruktora / choreografa (imię, nazwisko, telefon kontaktowy). Uczestnik 
(Instruktor) podając dane osobowe w formularzu zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu i sposób przetwarzania danych osobowych w związku organizacją konkursu - w tym 
do publikacji imienia i nazwiska osób nagrodzonych na stronie internetowej organizatora, w 
publikacjach oraz profilach społecznościowych Organizatora. Odbywa się to w oparciu o art. 6 
ust.1 lit b) RODO, gdzie zgłoszenie na konkurs jest traktowane, jako zawarcie umowy pomiędzy 
Organizatorem a Uczestnikiem.  

2. W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktora - opiekuna 
artystycznego), Instruktor zobowiązany jest w imieniu Administratora poinformować rodziców / 
opiekunów prawnych dzieci, których dane zostały przekazane o fakcie ich przekazania, w związku 
z niniejszym konkursem oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych - zgodnie z zapisami 
niniejszego regulaminu. Zobowiązanie to Instruktor potwierdza złożeniem stosownego 
oświadczenia na karcie zgłoszenia poprzez akceptację wymagań Regulaminu. 

3. Organizator informuje także, że podczas konkursu (imprezy otwartej) będzie prowadzona 
rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i 
promocyjnych Miejskiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie 
audytorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm.). Miejski Dom Kultury 
zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach 
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im  
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4. Organizator zastrzega sobie możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych do celów 
podatkowych niezbędnych do rozliczenia przyznanych nagród zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. Pozyskanie tych danych odbywa się w oparciu o wymagania prawne 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.  

5. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu 

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

1) Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej,  
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się z 
naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl, lub listowanie na 
adres Administratora. 

3) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu 
o dane przekazane przez uczestników (instruktorów) na podstawie (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
Zgłoszenie uczestnictwa stanowi formę umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a 
Organizatorem w związku z udziałem w Konkursie, zasady, którego określa niniejszy 
Regulamin.  

4) W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowej tj. imię i nazwisko uczestnika, jego 
wiek, adres i telefon – celem przyjęcia zgłoszenia, zakwalifikowania do odpowiednich grup 
wiekowych, zapewnienia kontaktu oraz wydania ewentualnych dyplomów dla laureatów. 
Przetwarzany będzie także wizerunek uczestników w związku z art. 81 ust 2 lit. 1 i 2 ustawy o 
prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z póżn. zm.). Podano 
przetwarzane będą dane osobowe Instruktora (imię i nazwisko, telefon kontaktowy) celem 
weryfikacji osoby zgłaszającej i możliwości zapewnienia z nim kontaktu.  

5) Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych 
niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w konkursie 
(zawarcia umowy). 

6) Dane osobowe są przekazywane przez uczestników lub instruktorów dokonujących w ich 
imieniu zgłoszenia.  

7) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w 
organizację konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora, jury oraz innym podmiotom 
upoważnionym na mocy przepisów prawa.  

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 
chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki 
archiwizacyjne, fiskalne.  

9) Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści 
pozyskanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej 
cofnięciem. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują 
wyjątki od ich stosowania.  

10) Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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11) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

12) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą 
się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 
Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie 
internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku–Białej, zakładka RODO. 

 

 


