
REGULAMIN 
XIII GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

ONLINE - Swoszowa 2021 

ORGANIZATOR
Ks. Kazimierz Pszeniczny - Proboszcz Parafii Swoszowa
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach - 
Klub Kultury w Swoszowej
PATRONAT
Wójt Gminy Szerzyny Pan Grzegorz Gotfryd
Radny Rady Powiatu Tarnowskiego Pan Krzysztof Płaczek

CELE
• kultywowanie i pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd tradycyjnych i pastorałek,
• upowszechniania polskich kolęd i pastorałek,
• odkrywanie i promowanie młodych talentów wokalnych  z terenu gminy,
• rozbudzanie chęci wspólnego, rodzinnego śpiewania kolęd i pastorałek

UCZESTNICY
1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria - SOLIŚCI w wieku 6 - 10 lat
II kategoria - ZESPOŁY, wiek uczestników: 6 - 10 lat (zespoły mogą liczyć do 5 osób)
III kategoria - SOLIŚCI w wieku 11- 16 lat
IV kategoria - ZESPOŁY wiek uczestników: 11 - 16 lat (zespoły mogą liczyć do 5 
osób) 
V kategoria - RODZINNA - Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby 
pozostające w bliskim pokrewieństwie (np. babcia, dziadek, mama, tata, ciocia, wujek, 
dzieci, kuzynostwo), bez ograniczeń wiekowych. Rodzina zgłaszająca się na konkurs 
winna być zróżnicowana pod względem wieku i stopnia pokrewieństwa. 
2. Zgłoszenia grupy/rodziny może dokonać osoba pełnoletnia, posiadająca upoważnienie 
do reprezentowania wszystkich zgłoszonych osób we wszelkich sprawach.
3. Zgłoszeń uczestników mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
4. Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii. Osoba powtarzajaca 
się w więcej niż jednej kategorii, będzie zdyskwalifikowana

ZGŁOSZENIA
Przed zamieszczeniem nagrania video na portalu społecznościowym należy przesłać 
zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: klubswoszowa@o2.pl
Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową
oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku medialnego.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności serwisu facebook.com
2. Celem wzięcia udziału w konkursie należy do dnia 11 stycznia 2021 r. zgłosić chęć 
uczestnictwa poprzez przesłanie nagrania video w komentarzu wydarzenia " XIII 
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek- Online 2021" w zakładce: „Dyskusja”. 
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaśpiewać na żywo kolędę tradycyjną lub 
pastorałkę wykorzystując do tego dowolny, wybrany przez siebie podkład muzyczny, 
nagrać film przedstawiający wykonawcę podczas wykonywania utworu i przesłać go na 
wskazany adres. 
4. Uczestnicy mogą akompaniować do śpiewu na instrumentach. 
5. Zamieszczając nagranie video należy napisać imię i nazwisko uczestnika, wiek, 



kategorię oraz tytuł kolędy
6. Pomoc opiekunów prawnych w zakresie realizacji i przesłania nagrania jest 
dopuszczalna.
7. Kolęda lub pastorałka powinna być zaśpiewana w odpowiedniej postawie, godnej 
utworowi.
8. Nagranie wykonywanego utworu może być zrealizowane telefonem komórkowym lub 
innym dowolnym urządzeniem. Preferowana minimalna rozdzielczość filmu wynosi 
1920x1080.
9. Nagranie powinno być zrealizowane w układzie panoramicznym (poziomym) w 
sposób statyczny, najlepiej przy użyciu statywu.
10. W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu Organizator zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia i nie dopuszczenia do udziału w konkursie.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Prezentacje uczestników oceniane będą przez powołane jury w/w kategoriach 
wiekowych.
Jury oceniać będzie:
- walory głosowe ( + dykcja),
- czystość i poprawność wykonania,
- ogólny wyraz artystyczny i sceniczny ( w tym także dekoracje)
- własny akompaniament.
2. W poszczególnych kategoriach wiekowych Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i 
nagrody ufundowane przez Organizatorów.
3. Zwycięzcy wystąpią podczas Konceru Finałowego w Kościele Parafialnym w 
Swoszowej, po którym otrzymają nagrody i dyplomy.
4. W przypadku trwających obostrzeń i zakazów opiekunowie zwycięzców Konkursu 
zobowiązani będą do odebrania nagrody konkursowej po dokonaniu z przedstawicielem 
Organizatora ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody. Odbiór Nagrody
zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez opiekuna Zwycięzcy 
Konkursu.
5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje poprzez jednomyślność.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

DANE OSOBOWE
1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszający chęć uczestnictwa w Konkursie, 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 
Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu oraz ich opiekunów
będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu.
2. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 
swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych.
3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 
(RODO).
4. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 
nazwiska na profilach Facebookowym organizatora, osób patronujących oraz w 
zainteresowanych mediach.
5. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę
na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 
marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. 
6. Organizator ma prawo do nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym



i wizerunkiem uczestnika, do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach
swojej działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane 
podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika 
Konkursu przez osoby nieuprawnione.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane reakcje do 
postu – przede wszystkim te negatywne, nie związane z tematem, nieodpowiednie. 
Organizator zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które uzna za nieodpowiednie, 
obraźliwe lub wulgarne. Organizator ograniczy możliwość dodawania komentarzy, w 
przypadku gdy ich treść będzie nieodpowiednia.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w 
nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli 
podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z 
Regulaminem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i 
zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.
6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator konkursu: Dorota 
Kosowska, tel. 664442199 lub pod adresem e-mail: klubswoszowa@o2.pl

UWAGA! 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji 
Konkursu w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. 
Przebieg tegorocznej edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń 
kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-
CoV-2.


