
1 
 

 
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie  

zaprasza do udziału 
w  

Konkursie Kolęd i Pastorałek pt. ,,Bóg się rodzi’’. 
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży pięknej i bogatej 

tradycji kolędowania oraz stwarzanie możliwości do rozwoju uzdolnień i 
zainteresowań wokalnych uczestników. 

Zapraszamy zatem miłośników śpiewania kolęd i pastorałek do  udziału w/w 
przedsięwzięciu. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i kartę 

zgłoszeniową. 
 

UCZESTNICY 
W konkursie mogą brać udział soliści, duety oraz zespoły wokalne w następujących grupach 
wiekowych: 
- uczniowie klas I-III, 
- uczniowie klas IV-VI, 
-uczniowie  klas VII, VIII  oraz klas  gimnazjalnych, 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
 
PRZEBIEG KONKURSU 

 Konkurs odbędzie się 19 stycznia  godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Ozorkowie. 

 Uczestnicy wykonują po jednej kolędzie lub pastorałce. 

 Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (bez wokalu). 
 
NAGRODY i JURY 
Komisja powołana przez organizatorów przyzna w poszczególnych kategoriach wiekowych 
statuetki oraz dyplomy. Nagrodą specjalną będzie udział laureatów konkursu – zdobywców  I 
miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych, w Koncercie Galowym, który odbędzie się 
20  stycznia o godz. 17.00 w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Ozorkowie. 
Jury  przy ocenie prezentacji będzie brać pod uwagę następujące  kryteria: dobór repertuaru, 
intonację, poziom i wykonanie utworu, ogólny wyraz artystyczny. 
 
UWAGI KOŃCOWE  

Zgłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie lub 

pocztą elektroniczną : mok.ozorkow@poczta.fm, faksem 42 710 31 18  do 8 stycznia 2019r. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Bóg się rodzi’’ 

Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)  

 

Kategoria wiekowa  

Tytuł kolędy lub pastorałki  

Czas trwania prezentacji 

Instytucja delegująca wykonawcę/ów 

Informacja o wykonawcy do zapowiedzi  

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

Telefon kontaktowy 

 

Pieczątka instytucji delegującej 

 

  

Prosimy  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – str. 3 
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ZGODA OPIEKUNA GRUPY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją 
Konkursu klolęd i pastorałek w dniu 19 – 20 stycznia 2019 roku. 
 
 
 
 
 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninieszym formularzu 
zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu?  

 
TAK zakreślić właściwe NIE 

 
          

………………………………………………………. 
Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych 

 
ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w ninieszym 
formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu ?* 
 

TAK zakreślić właściwe NIE 

          
………………………………………………………. 

Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych 
 

 
ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ninieszym formularzu 
zgłoszeniowym do celów związanych z organizacją w/w konkursu?  

 
TAK zakreślić właściwe NIE 

 
          

………………………………………………………. 
Podpis czytelny osoby wyrażającej zodę na przetwarzanie danych 

 

 
*Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża pełnoletni uczestnik Przeglądu lub opiekun prawny w rozumieniu Kodeksu 

Rodzinnego. Informacje dotyczące Administratora danych wraz z klauzulą informacyjną znajdą Państwo na stronie 
www.mokozorkow.pl w zakładce Ochrona danych osobowych .  

 

 

 

http://www.mokozorkow.pl/

