
 

 

Postanowienia ogólne  

1.  Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie 

Śląskiej   

2.  Konkurs jest przeznaczony dla rodzin z terenu Gminy Jaworzyna Śląska 

 

Cele konkursu  

1. Ochrona i popularyzacja tradycji wspólnego rodzinnego kolędowania   
2. Stworzenie możliwości  artystycznej prezentacji i promocji lokalnych talentów 

3. Wzmocnienie poczucia wzajemnych więzi rodzinnych poprzez wspólne działania muzyczne i 

śpiew 

Uczestnicy 

1. Do  konkursu  organizatorzy  zapraszają  śpiewające i muzykujące rodziny  zamieszkujące  

obszar Gminy Jaworzyna Śląska.   

2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby ze sobą spokrewnione (np. mama, tata, 

babcia, dziadek, ciocia, wujek, dzieci, kuzyni) bez ograniczeń wiekowych.  

3. Zgłoszenia grupy/rodziny może dokonać osoba pełnoletnia, posiadająca  upoważnienie do  

reprezentowania  wszystkich  zgłoszonych  osób  we  wszelkich  sprawach  dotyczących  

konkursu.   

4. W konkursie nie przewiduje się kategorii solistów. 

 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. Konkurs będzie się odbywał wyłącznie w formie cyfrowej. 

2. Każda  rodzina  przygotowuje  do  konkursu  1  kolędę bożonarodzeniową lub 1 pastorałkę. 

Uczestnicy wykonują utwory wyłącznie w języku polskim. 

3. Nie będą poddawane ocenie prezentacje współczesnych piosenek traktujących o świętach 

Bożego Narodzenia.   



4. Uczestnicy  mogą  korzystać z gotowych podkładów muzycznych lub  własnego 

akompaniamentu do  śpiewu  (na  instrumentach).  

5. Wyklucza  się  prezentacje z podkładem muzycznym zawierającym linię wokalną. 

 

 Przebieg konkursu

1. Uczestnicy  zobowiązani  są  nagrać  materiał  filmowy  urządzeniami  do rejestracji wideo np. 

kamerą, smartfonem.  Ujęcie,  w miarę możliwości powinno być stabilne. Sugerujemy ujęcie 

w poziomie. 

2. Prosimy  o  ustawienie  na  urządzeniu  nagrywającym  najwyższych  możliwych  parametrów 

nagrywania obrazu i dźwięku. Minimalna rozdzielczość wideo to HD 720p (1280x720 pikseli).   

3. Nagranie  filmowe  musi  być  aktualne,  dokonane  od  momentu  ogłoszenia  Konkursu,  

niesklejane z fragmentów, ukazujące wszystkich wykonawców.  

4. Film należy przesłać jako plik formatu MP4 na adres mailowy imprezy@sokibp.pl wraz z 

następującymi danymi:  

 nazwa grupy/zespołu, 

 tytuł wykonywanej kolędy lub pastorałki , 

 imię i nazwisko opiekuna prawnego grupy (w przypadku uczestników nieletnich), 

 ilość osób w zespole, 

 wiek najmłodszego i najstarszego członka zespołu. 

5. Możliwe jest przesłanie filmu poprzez internetowe serwisy wymiany plików (WeTransfer 

itp.). W takim przypadku w wiadomości e-mail należy wskazać odpowiedni link do pobrania 

pliku. 

6. Termin  nadsyłania materiałów filmowych wraz z niezbędnymi danymi upływa z dniem 27  

grudnia 2020 r.  

7. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania - do czasu oceny i ogłoszenia wyników,  

będą widoczne jedynie dla komisji konkursowej i organizatorów 

Kryteria oceny 

1.   Powołana  przez  organizatora  Komisja  oceniając  wykonawców  będzie  brała  pod  uwagę  

zgodność  prezentacji  z  zasadami  regulaminu  w  tym  m.in.:   

 dobór  repertuaru,   

 sposób wykonania,  

 czystość brzmienia,  

 aranżację i ogólny wyraz artystyczny.  

 

Wyniki konkursu i przyznanie nagród 

1.  Lista laureatów nagrodzonych w konkursie oraz nagrania filmowe laureatów zostaną 

opublikowane na stronie internetowej sokibp.pl oraz profilu SOKiBP na portalu Facebook, najpóźniej 

30.12.2020 r.  

2.  Nagrodami w konkursie będą vouchery lub talony do wykorzystania u lokalnych przedsiębiorców 

branży gastronomicznej prowadzących działalność na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Wśród 

uczestników zostanie wylosowana też dodatkowa nagroda w postaci sprzętu RTV-AGD. 

3.  Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród po zakończonym konkursie 

drogą elektroniczną – na adresy e-mail, z których organizator otrzyma zgłoszenia. 



Pozostałe zasady 

1.  Zgłoszenie udziału w konkursie i przesłanie nagrania na podany adres e-mail wraz z danymi 

osobowymi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

2.  Nagrania prezentujące wykonanie kolędy/pastorałki  stają  się  własnością  organizatora,  który 

zastrzega sobie prawo do ich publikowania dla celów promocji konkursu bez wypłacania honorariów.   

3.  Każda rodzina/zespół może zgłosić wyłącznie jedno nagranie prezentujące wykonanie utworu. 

4. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

 

   Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że:  

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samorządowy  Ośrodek  Kultury  i Biblioteka  Publiczna  w  

Jaworzynie  Śląskiej,  ul.  Wolności 23 b,  58-140  Jaworzyna  Śląska, zwany dalej SOKiBP  

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w SOKiBP, e-mail: iod@sokibp.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach przeprowadzenia Konkursu 

kolęd i pastorałek „Rodzinne Kolędowanie” w formie cyfrowej. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora oraz innym odbiorcom danych 

osobowych współdziałających z SOKiBP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie obowiązujących  przepisów  prawa.  Dane  w  postaci  nazwy zespołu lub imion  i  nazwisk  

będą  podane  do wiadomości publicznej w związku z  ogłoszeniem wyników konkursu i pokonkursowej prezentacji filmów 

laureatów.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SOKiBP przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  oraz  prawo  

do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.  

7.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  a  konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udziału w konkursie wskazanym w pkt. 3  

8.  Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się ochroną  danych  osobowych,  

gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

  

Organizator konkursu 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna  

ul. Wolności 23 b,  58-140 Jaworzyna Śląska  

tel. 504 088 676  

e-mail: imprezy@sokibp.pl  

 

 


