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REGULAMIN 
XXVI Konkursu Kolęd i Pastorałek 

pod hasłem:  
„...Pod górami Beskidami zrodzonymu 

Tymu Bogu maluśkimu...”  
 
 
CEL KONKURSU: 
 

1. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w środowisku dzieci, młodzieży                  
i dorosłych. 

2.Ochrona zwyczaju kolędowania jako dziedzictwa kulturalnego regionu przed 
zanikaniem. 

3. Doskonalenie pracy artystycznej solistów, duetów oraz zespołów. 

4. Upowszechnianie kultury muzycznej. 
 

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 

• Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA” w Ślemieniu, 
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu, 
• Starostwo Powiatowe w Żywcu, 
• Urząd Gminy w Ślemieniu. 
 

II. TERMINY 
 

15 stycznia 2019 (wtorek) - termin nadsyłania zgłoszeń 
26 stycznia 2019 (sobota) - przesłuchania konkursowe 
27 stycznia 2019 (niedziela) - koncert laureatów 

 

III. MIEJSCE 
 

Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA” w Ślemieniu 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 
124 
 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA 
 

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla amatorów. 

2. W Konkursie obowiązuje limit zgłoszeń do 50 uczestników.  

3. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno-
instrumentalne, zespoły regionalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, 

parafiach, stowarzyszeniach i inne). 

5. Duety zaliczane są do kategorii „zespoły”. 

6. Ilość osób występujących w zespole nie może przekroczyć 20. 

7. Uczestnicy (soliści i zespoły) będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: 

a) dzieci – od 6 do 9 lat, 
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b) młodzież – od 10 do 13 lat, 
c) młodzież starsza – od 14 do 18 lat, 
d) dorośli – od 19 lat. 
 

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 stycznia 2019 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: 

a) KARTY ZGŁOSZENIA wypełnionej w sposób czytelny i kompletny, stanowiącej 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) ZGODY RODZICA/OPIEKUNA na udział w konkursie w przypadku osób 
niepełnoletnich – stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego Regulaminu na adres 
e-mail: slemien.gok@gmail.com oraz potwierdzenia zgłoszenia telefonicznie pod 
nr telefonu 733 782 740 lub 33 8654 353. 
 

8. Biuro XXVI Konkursu Kolęd i Pastorałek mieści się w GOK „Jemioła”                          
w Ślemieniu (ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień) na parterze i jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

9. Organizatorzy proszą uczestników o niedublowanie zgłoszeń. 

10. W przypadku zespołów wszelkie sprawy organizacyjne uzgadniane są z ich 
opiekunami. 

11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu obsługę akustyczną. 

12. Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom Konkursu kosztów podróży i pobytu. 

13. Organizatorzy nie zapewniają noclegu uczestnikom Konkurs. 

14. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu jeden gorący posiłek. 

15. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez 

uczestników zgodny na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na 

potrzeby Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego             
i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

16. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
przez uczestnika/uczestników na wykorzystywanie przez Organizatorów jego/ich 
wizerunku utrwalonego podczas Konkursu dla celów prasowych i archiwalnych,                  
w szczególności na stronie internetowej GOK „Jemioła” oraz na fanpage'u GOK-u 
„Jemioła”. 

17. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza znajomość i akceptację niniejszego 

Regulaminu. 
 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów w języku 

polskim, w tym jedną dowolnie wybraną tradycyjną kolędę lub pastorałkę. 

2. Uczestnicy wykonujący świeckie piosenki o tematyce zimowej lub noworocznej 
będą zdyskwalifikowani. 

3. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego. 
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4. Całkowity czas prezentacji uczestników nie może przekroczyć 8 minut. 

5. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie podlegają 

zmianom. 

6. Uczestnicy będą przesłuchiwani w porządku ustalonym przez Organizatorów. 

7. Przesłuchania odbędą się w dwóch blokach czasowych: 
 

• I blok (10:00 – 14:00) 
• PRZERWA (15:00 – 16:00) 
• II blok (16:15 – 19:00). 
 

8. Informacja o przydzieleniu do poszczególnego bloku zostanie opublikowana na 
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” 
(www.slemien.naszgok.pl) trzy dni przed Konkursem. 

9. Szczegółowa kolejność występów uczestników podana zostanie w dniu koncertu. 

10. Bloki czasowe przesłuchań mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. 

11. Uczestnik jest zobowiązany do przybycia 1 godz. przed planowanym występem, 
pod rygorem dyskwalifikacji. 
 

12. Laureaci Grand Prix XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek nie 
mogą wystąpić w XXVII edycji konkursu. 
 

13. Zdobywcy Grand Prix XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 
występują na Koncercie Laureatów w XXVII edycji konkursu (przyjazd na własny 
koszt). 

14. Laureaci  XXVI Konkursu Kolęd i Pastorałek odpowiedzialni są za oprawę 
muzyczną Mszy Świętej w niedzielę 27 stycznia 2019r. o godz. 11:00 w Kościele 
Parafialnym p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu. 

15. Występy uczestników oceniać będzie niezależne Jury powołane przez 
Organizatorów. 
 

VI. REGULAMIN JURY 
 

1. Jury powoływane jest przez Organizatorów Konkursu. 

2. W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami 
Konkursu. 
 

3. Obrady członków Jury są tajne. 

4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

5. Jury sporządza Protokół z posiedzenia Jury XXVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Pod górami Beskidami zrodzonymu Tymu Bogu 
maluśkimu...”. 

VII. KRYTERIUM OCENY 
 

1. Jury oceniać będzie: 
 

a) dobór repertuaru, i opracowanie muzyczne, 
b) poziom warsztatu wykonawczego, interpretację. 
c) prezentację na scenie (kultura słowa, estetyka wizerunku), 
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2. Preferowane będą zespoły z akompaniamentem własnym. 
3. Mile widziane kompozycje własne. 
 

VIII. NAGRODY 
 

1. Jury może przyznać: 

- Grand Prix  XXVI Konkursu Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Pod górami Beskidami 
zrodzonymu Tymu Bogu maluśkimu...”. 

- trzy nagrody (I, II, III miejsce) w poszczególnych kategoriach. 

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego koncertu laureatów 

(obecność obowiązkowa) w dniu 27 stycznia 2019r. 

3. W razie nieobecności laureata nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt odbiorcy. 

4. Wszyscy uczestnicy przesłuchań konkursowych otrzymują dyplomy za udział. 
 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników XXVI Konkursu Kolęd                              
i Pastorałek jest Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”, ul. Krakowska 124, 34-323 
Ślemień. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Zgoda udzielona jest na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                
i Rady (UE) 2016/679 z 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 w celu udziału w Konkursie oraz niezbędnych działań Administratora 
danych związanych z organizacją, przebiegiem, promocją i sprawozdaniem                             
z Konkursu. 

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich wyrażają ich 
opiekunowie prawni. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych/ danych 
osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane w celach związanych   
działalnością Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” na podst. art. 6. ust. 1 lit.                         
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

6. Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą 
profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich. 

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą uczestnicy zgromadzeni na sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu w czasie trwania 
Konkursu, uczestnicy Mszy Świętej o godzinie 11:00 27 stycznia 2019 r. w Kościele 
Parafialnym pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu oraz użytkownicy 
stron internetowych Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i jego fanpage’a na 
Facebooku.  
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8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie danych 
osobowych uczestników przez odbiorców Konkursu.  

9. W przypadku, gdy uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                
27 kwietnia 2016 r., mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

10. W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych uczestnicy mogą się 
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym 
j.szostak@volvox.pl lub pod nr telefonu 33 497 99 99. 

11. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak 
brak ich podania i brak wyrażenia zgodny na ich przetwarzanie skutkuje brakiem 
możliwości uczestnictwa w Konkursie.  

12. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne 
rejestrowanie, wykorzystywanie i publikowanie ich wizerunku w materiałach 
fotograficznych, filmowych, prasie, radiu, TV oraz w Internecie. 

13. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza znajomość i akceptację 
niniejszego Regulaminu. 
 

X. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Kwestie niezawarte w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:  

Karta Zgłoszenia zespołu/solisty do udziału w XXVI Konkursie Kolęd i Pastorałek 
(Załącznik nr 1) oraz Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (wyrażenie zgody 
na udział dziecka w Konkursie – Załącznik nr 2). 

4. Załączniki oraz niniejszy Regulamin umieszczone są na stronie internetowej GOK 
„Jemioła” (www.slemien.naszgok.pl) z możliwością pobrania. 

5. Adres do korespondencji: 
 
GOK „Jemioła” w Ślemieniu 
ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień 
tel.: 733 782 740 lub 33 8654 353 
e-mail: slemien.gok@gmail.com 
 
 
 


