
 

   

              REGULAMIN KONKURSU 

„Kolęd i Pastorałek ”  

§1  

ORGANIZATORZY  

1. „Konkurs Kolęd i Pastorałek” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez 

Publiczną  Szkołę Podstawową nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku oraz Akcję Katolicką 

Parafii Św.  Mateusza.  

2. Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają organizatorzy - kontakt do Publicznej 

Szkoły  Podstawowej nr 1 im Klaudyny Potockiej w Pułtusku: tel.: 23 692 53 87, adres  e-

mailowy: sekretariat@psp1.pultusk.pl   

3. Honorowy patronat nad konkursem objął Ksiądz Infułat Wiesław Kosek i Burmistrz  Miasta 

Pułtusk Wojciech Gregorczyk.  

§2  

CELE KONKURSU  

Celem Konkursu jest:   

a. wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,   

b. propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,   

c. propagowanie tradycji bożonarodzeniowych i kolędowania,   

d. promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,   

§3  

UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku przedszkolnym i szkolnym 

z  przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Pułtusk.   

2. W Konkursie mogą wziąć udział soliści.  

3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg następujących kategorii wiekowych:   

a. dzieci 6-cio letnie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz 

uczniowie klas I szkół podstawowych.   

b. uczniowie klas II – III szkoły podstawowej   

c. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej   

d. uczniowie klas VII – VIII 

 



4. Szkoła i przedszkole może wytypować tylko dwóch reprezentantów do każdej 

kategorii  wiekowej, których przygotowuje nauczyciel danej placówki..   

5. Każdy reprezentant przygotowuje nagranie z jednym utworem.  

§4  

ZAKRES PREZENTACJI  

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna kolędy lub pastorałki z podkładem  muzycznym lub 

bez (a capella), bez towarzyszenia innych osób, tzw. ”chórków”  

2. Nagranie dostarczone na płycie CD lub DVD w formacie MP4 nie może posiadać  korekt 

programowych oraz żadnych efektów typu echo, pogłos, dwugłos itp. a także  głosów towarzyszących.  

 

3. Ocenie podlegać będą tylko takie nagrania, w których nie wykorzystane zostały  żadne efekty audio 

typu: pogłos, dwugłos, echo, itp.  

 

4. Nagrania noszące znamiona ingerencji w ich oryginalność będą dyskwalifikowane.   

 

§5 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1,  

 wypełnienie zgody rodziców (opiekunów) – Załącznik nr 2,   

 nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD lub DVD w formacie MP4,  

 spełnienie pozostałych wymogów zawartych w regulaminie.  

2. Kartę zgłoszenia oraz nagranie pliku wideo (obraz i dźwięk) na płycie CD lub DVD  w 

formacie MP4 należy dostarczyć osobiście lub listownie w terminie od dnia ogłoszenia  konkursu 

do 21 stycznia 2022 r. (liczy się data wpływu) na adres: Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 1 im. 

Klaudyny Potockiej w Pułtusku ul. Marii Konopnickiej 5,  06-100 Pułtusk tel. 23 692 53 87 z 

dopiskiem na kopercie: „Konkurs Kolęd i Pastorałek”.  

3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej  Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku - psp1pultusk.pl   

4. Płyta CD lub płyta DVD w formacie MP4 muszą być odpowiednio opisane 

(DANE  UCZESTNIKA, TYTUŁ UTWORU, SZKOŁA/PRZEDSZKOLE, KATEGORIA 

WIEKOWA).  Dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz nagrania są równoznaczne  

z akceptacją  warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych   

i wizerunku oraz praw do zarejestrowanego materiału.  

§6  

ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH  

1. Przesłuchanie nagrań uczestników konkursu odbywać się będzie w dniach 24 – 28  stycznia 

2022 r.  

2. Przesłuchanie odbywać się będą z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe.  

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2022 r. Wyniki konkursu umieszczone zostaną  na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Parafii Św. Mateusza w Pułtusku  i 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.  

 



4. Nagrody w konkursie:  

 Nagroda Grand Prix Księdza Infułata Wiesława Koska.  

 Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Pułtusk.  

 Nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.  

 Podziękowania za udział dla każdego uczestnika konkursu.  

5. Jury konkursowe oceniać będzie:   

a. dobór repertuaru,   

b. umiejętności wokalne,   

c. indywidualną interpretację utworu.   

d. ogólny wyraz artystyczny  

Podstawa prawna:   
1) Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1781);   

2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).  

3) 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 (ostatnia zmiana: DUUEL. 

z  2018 r., Nr 127, poz. 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK                   Załącznik nr 1  

                   K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A  
Soliści kategoria I  

Lp.  Imię i nazwisko  klasa  Tytuł utworu  Osoba   
przygotowująca/opiekun 

     

     

 

Soliści kategoria II  

Lp.  Imię i nazwisko  klasa  Tytuł utworu  Osoba   

przygotowująca/opiekun 

     

     

 

Soliści kategoria III  

Lp.  Imię i nazwisko  klasa  Tytuł utworu  Osoba   

przygotowująca/opiekun 

     

     

 

Soliści kategoria IV  

Lp.  Imię i nazwisko  klasa  Tytuł utworu  Osoba   

przygotowująca/opiekun 

     

     



 

Nazwa przedszkola / szkoły (może być pieczątka)  
..................................................................................................................................................................... 

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

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

Dane osoby zgłaszającej przedszkole / szkołę – kontakt:  

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

 

…………………………………………………... 

Podpis Dyrektora przedszkola / szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK            Załącznik nr 2 

Z G O D A – O Ś W I A D C Z E N I E  R O D Z I C Ó W  

( O P I E K U N Ó W )  

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

…………………………………………………………………………   

(Imię i nazwisko dziecka)   

w Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im.  Klaudyny 

Potockiej w Pułtusku. Niniejszym przenoszę na realizatora konkursu prawo do  zarejestrowanego 

materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich  polach eksploatacji. 

Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka 

utrwalonych na materiałach filmowych, nagraniowych, do celów promocji i  upowszechniania konkursu a 

także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami  ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia 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 

(4.5.2016 L  119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

 

……………………………………..                                                                                

…………….……………………………. 

       (miejscowość, data)                                                                                     (czytelny podpis 

rodzica/opiekuna)   
                                                              Klauzula informacyjna   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:   

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, (dalej:  ”administratorem”),  

e-mail: sekretariat@psp1.pultusk.pl   
Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w  Pułtusku 

jest p. Marek Rochna : ul. Marii Konopnickiej 5 kontakt: 236925387,  e-mail:sekretariat@psp1.pultusk.pl, 

godziny składania skarg i wniosków w sekretariacie: 8.00- 16.00.  
2. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez 

administratora,  pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu  i odpowiedzialnych za 

promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego  2021/2022, a następnie archiwizowane. 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający  z przepisów prawa.   
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych  przepisów 

prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa. 
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich  sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych.   
5. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe  nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej  przeze mnie 

zgody przed jej cofnięciem.   
6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe  przetwarzane są niezgodnie  

z przepisami obowiązującego prawa.   
7. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do  przeprowadzenia 

wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego  promocją.   
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.   



 ……………..…………………………………………….   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


