
 Regulamin VI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2023 

„Niesie się kolęda w świat” 
 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 
Konkurs odbędzie się 19 stycznia 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Centrum 

Kultury, ul. Partyzantów 27, Chotomów.  

 

ORGANIZATOR: 
Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie 

 

PATRONAT HONOROWY 
Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski 

 

 CELE KONKURSU: 
1. Promocja młodych talentów. 

2. Kształtowanie wrażliwości oraz kreatywności artystycznej. 

3. Rozbudzanie talentów muzycznych. 

4. Podtrzymywanie tradycji wspólnego śpiewania kolęd. 

5. Przekazywanie młodemu pokoleniu staropolskich tradycji związanych ze śpiewaniem 

kolęd oraz zwyczajami bożonarodzeniowymi. 

6. Integracja dzieci z różnych przedszkoli oraz integracja mieszkańców gminy Jabłonna. 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy 

Jabłonna. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie oraz osobiste złożenie karty zgłoszeniowej 

do dnia 13.01.2023 roku. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

4. Prezentowane przez uczestników utwory powinny być związane z tematyką kolędową 

oraz piosenkami bożonarodzeniowymi (kolędy, pastorałki, piosenki bożonarodzeniowe). 

5. W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły. 

6. Dwie kategorie wiekowe uczestników: 3-4 lata oraz 5-6 lat. 

7. Wykonawca/wykonawcy przygotowują i prezentują jeden utwór (czas wykonania 

utworów max.3 min). 

8. Placówka Przedszkolna do konkursu może zgłosić do 3 solistów w każdej kategorii 

wiekowej,  oraz jeden zespół reprezentujący zgłaszaną placówkę przedszkolną w danej 

kategorii wiekowej. 

9. Z każdym wykonawcą/wykonawcami powinien być obecny opiekun, odpowiedzialny 

za podopiecznych pod względem organizacyjnym oraz wychowawczym. 

10. W przypadku korzystania z własnego podkładu muzycznego, należy dostarczyć nośnik 

z nagraniem do siedziby Organizatora w dniu przesłuchań, tj. 19.01. 2023r. 

11. Uczestnicy wykonują swój utwór na żywo. 

 

KRYTERIA OCENY: 

1. Poprawność wykonania. 

2. Dobór repertuaru oraz możliwości wykonawcy. 

3. Pomysłowość oraz oryginalność wykonania. 

4. Walory wokalne. 



5. Ogólne wrażenie artystyczne. 

6. Dodatkowe atuty autoprezentacji (np. stroje, rekwizyty). 

 

 JURY: 
1. Występy oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Decyzje członków jury są ostateczne i niepodważalne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie kategorii 

wykonawczych oraz podziału nagród. 

 

NAGRODY: 
1. W poszczególnych kategoriach wykonawczych nagrodzone zostaną I, II i III miejsca. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. 

3. O wynikach konkursu placówki przedszkolne zostaną powiadomione telefonicznie. 

4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu 28.01.2023r. o godz. 16.00 

podczas koncertu laureatów w Gminnym Centrum Kultury w Chotomowie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Uczestnicy docierają na konkurs na koszt własny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania występów uczestników. 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Kategoria: 

 

    3-4 lata   

 

 5-6 lat     

 

Wykonawca: 

 

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

 

Tytuł kolędy/pastorałki   

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

Forma podkładu:  

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

 

nośnik - numer utworu /wymagania sprzętowe/ czas trwania utworu 

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

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

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

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

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

 

Nazwa przedszkola 

 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna/tel kontaktowy: 

 

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

 

 

 

 

 

Podpis dyrektora przedszkola ............................................................. 

 



KLAUZULA DOTYCZĄCA  DANYCH OSOBOWYCH  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Gminne 

Centrum Kultury z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102 na potrzeby organizacji 

Konkursu Kolęd i Pastorałek „Niesie się kolęda w świat”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 

o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować listownie pisząc na adres Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania 

zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. Dane nie będą automatycznie przetwarzane i nie będą 

profilowane. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jabłonnie 

przy ul. Modlińskiej 102  wizerunku mojego dziecka oraz jego rozpowszechnianie 

i publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach organizacji 

i realizacji Konkursu Kolęd i Pastroałek „Niesie się kolęda w świat” przez Gminne Centrum 

Kultury w Jabłonnie  w szczególności w mediach elektronicznych w tym  na stronach 

internetowych, mediach społecznościowych, prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetach  

itp. 

 

 

Data i Podpis rodzica/opiekuna……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

Kategoria: 

 

    3-4 lata   

 

 5-6 lat     

 

Tytuł kolędy/pastorałki   

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

 Forma podkładu:  

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

 

nośnik - numer utworu /wymagania sprzętowe/ czas trwania utworu 

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

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

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

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

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

 

Nazwa przedszkola 

 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna/tel kontaktowy: 

 

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

 

 

 

 

 

Podpis dyrektora przedszkola ............................................................. 

 



KLAUZULA DOTYCZĄCA  DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jabłonnie 

przy ul. Modlińskiej 102 na potrzeby organizacji Konkursu Kolęd i Pastorałek „Niesie się kolęda w świat”, zgodnie z ustawą z dnia 

10.05.2018 o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie pisząc na adres Gminnego 

Centrum Kultury w Jabłonnie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am 

poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie 

wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Dane nie będą automatycznie przetwarzane i nie będą profilowane. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102  wizerunku 

mojego dziecka oraz jego rozpowszechnianie i publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach 

organizacji i realizacji Konkursu Kolęd i Pastroałek „Niesie się kolęda w świat” przez Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie  

w szczególności w mediach elektronicznych w tym  na stronach internetowych, mediach społecznościowych, prasie, telewizji, 

broszurach, ulotkach, gazetach  itp. 
 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


