
Regulamin 
I Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Bedlno 2022

I. Miejsce i czas przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

1. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie

2. Termin: 14.12.2022r. 

3. Czas rozpoczęcia: godz. 9.00

II. Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bedlnie.

III. Cele 

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie 
poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek. 

2. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek. 

3. Rozwijanie talentów muzycznych. 

4. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych. 

5. Integracja międzyszkolna

6. Upowszechnianie kultury muzycznej. 

7. Wyłonienie najlepszych solistów/zespołów pod względem artystycznym. 

IV. Uczestnicy 

1. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach: 

 Kategoria I (klasy 0-III)✓

 Kategoria II (klasy IV-V)✓

 Kategoria III (Klasy VI-VIII)✓

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy Bedlno

3. W konkursie mogą brać soliści, duety, tercety, kwartety itd. zespoły wokalne, zespoły wokalno-
instrumentalne oraz zespoły instrumentalne.

4. Kolejność występowania poszczególnych solistów/zespołów ustalona zostanie drogą losowania. 



V. Warunki uczestnictwa w festiwalu kolęd i pastorałek

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej z terenu gminy Bedlno.

2.Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

3. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.

4. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do 07 grudnia 2022. Wypełniony formularz 
zgłoszeniowy (Karta zgłoszeniowa zał. nr 1 i oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica zał. nr 2 
oraz oświadczenie RODO zał. nr 3) należy wysłać drogą mailową na adres spbedlno@onet.pl lub 
dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły im. św. Jana Pawła II w Bedlnie.

5. Uczestnikom (solistom lub zespołom) konkursu mogą akompaniować instrumentaliści. 

6. Dopuszczalny jest podkład muzyczny na nośnikach cyfrowych. 

8. Dopuszczalny jest śpiew a'cappella. 

9. Długość występu nie może przekroczyć 5min.

10. Podkład muzyczny należy wysłać na adres mailowy: spbedlno@onet.pl lub dostarczyć go na 
nośniku przenośnym do sekretariatu szkoły do 07 grudnia 2022 wraz ze zgłoszeniem konkursowym.

VII. Ocena 

1. W celu oceny prezentowanych występów Organizatorzy powołają specjalne JURY, które dokona 
oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt JURY jest 
niepodważalny i nieodwołalny. 

2. JURY będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 
 muzykalność, walory wokalne, ✓
 umiejętności warsztatowe (intonacja, dykcja), ✓
 interpretację tekstu, ✓
 dobór repertuaru do możliwości wykonawców, ✓
 pomysłowość i oryginalność wykonania, ✓
 ogólny wyraz artystyczny, ✓
 inne, dodatkowe atuty prezentacji (nie dotyczy solistów) ✓

VII. Uwagi końcowe 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników konkursu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w 
celu umieszczenia jej na stronie internetowej szkoły. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku osób, 
które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie internetowej szkoły 
oraz w prasie lokalnej.

mailto:spbedlno@onet.pl
mailto:spbedlno@onet.pl


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Szkoła:…..................................................................................................................................................

Imię i nazwisko : …..................................................................................................................................

*Rodzaj zespołu:......................................................................................................................................

*Nazwa zespołu:.......................................................................................................................................

Klasa:…........................

Tytuł kolędy/pastorałki:

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

Czas trwania:…................

Podpis nauczyciela – opiekuna, nr. telefonu

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

*dotyczy zgłoszenia duetu, tercetu, kwartety, zespołu wokalno-instrumentalnego lub zespołu instrumentalnego



załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców/opiekunów prawnych* o wyrażeniu zgody na udział dziecka 
w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek – Bedlno 2022 

Ja niżej podpisany/a …..................................................................................................................
(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*)

jako rodzic/opiekun prawny* dziecka….................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka)

ze Szkoły Podstawowej..................................................................................................................
(nazwa szkoły)

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA
W I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK – BEDLNO 2022

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Godząc się na udział mojego dziecka w konkursie wyrażam zgodę na:

1. Przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka zgłoszonego do konkursu w 
celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)

2. Nieodpłatne wykorzystanie, prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie przez organizatorów wizerunku 
mojego dziecka utrwalonego w formie zdjęć i materiałów filmowych, podczas I Międzyszkolnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek – Bedlno 2022 na stronach internetowych szkoły, w budynku szkoły w celach informacji i 
promocji oraz innych instytucji (w tym lokalnych mediów) informujących o wydarzeniu.

Zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie.
Zostałem/łam poinformowany/a o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody. 

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

miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić



załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ja niżej podpisany/a jako rodzic/opiekun prawny* dziecka........................................................................................................

(Imię i nazwisko dziecka)

Biorącego udział w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek – Bedlno 2022 oświadczam, że zapoznałem/łam się z 
poniższą klauzulą informacyjną:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest:
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bedlnie, Bedlno 30A 99-311 Bedlno. Z administratorem danych 
można skontaktować się listownie pod w/w adresem lub mailowo spbedlno@onet.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest wyznaczony inspektor, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:
wioszuk@wp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) w związku z udziałem dziecka w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek – Bedlno 2022 
organizowanym przez Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Bedlnie, na podstawie podpisanej 
zgody, zgodnie z art. 6 ust. lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. - RODO
b) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez 
szkołę w prasie lokalnej lub na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. lit. 
A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazywane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 
przepisach prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Wszystkie wypełnione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.)

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie danych wymienionych w punktach 3a-3b wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej 
wyrażenia skutkuje: zakazem udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek i brakiem publikacji 
osiągnięć ucznia w tym konkursie.

10. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.

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

miejscowość, data czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić
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