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Regulamin Konkursu Kolęd  i Pastorałek 

,, Bóg się rodzi’’ 

środa, 11 stycznia 2023 roku, godz.11.00 

  

I Organizator: 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 43 a , 95 – 035 Ozorków 

II Cele Konkursu: 

Kultywowanie tradycji kolędowania wśród dzieci i młodzieży 

Popularyzowanie polskich kolęd i pastorałek 

Stworzenie możliwości promowania swoich umiejętności wokalnych 

Integracja między uczestnikami konkursu. 

III Warunki i zasady uczestnictwa: 

Każdy uczestnik może zaprezentować  jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.  Wykonawca może wykonać 

utwór: 1) acapella 2) z podkładem muzycznym 3) z akompaniamentem wykonywanym na instrumencie 

muzycznym. 

Uczestnicy konkursu do 3 stycznia  2023 roku, do godz. 12.00  przesyłają na adres e-mail Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Ozorkowie: mok.ozorkow@poczta.fm wypełnioną  kartę zgłoszeniową (Załącznik Nr 1) 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z:  

1) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w 

zgłoszeniu, na potrzeby realizacja konkursu, zgodnie z RODO. 

2) akceptacją regulaminu  konkursu 

3) z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz wykorzystanie tego 

wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć wykonanych w trakcie konkursu na stronie internetowej 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w regulaminie konkursu. Informacje o ewentualnych 

zmianach  będą opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie 

IV Kategoria wiekowe: 

klasy I-III szkoły podstawowe 

klasy IV-VI szkoły podstawowe 

klasy VII-VIII szkoły podstawowe 

szkoły ponadpodstawowe 

zespoły 

V Kryteria oceny: 

Powołana przez organizatora komisja podczas przesłuchania będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

- dobór repertuaru do możliwości wokalnych uczestnika 

- interpretację utworu, w tym oryginalność wykonania oraz walory głosowe 

- ogólny wyraz artystyczny. 
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VI Nagrody: 

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wyniki Konkursu 

zostaną  zamieszczone na stronie organizatora do dnia 13 stycznia 2023 r. Nagrodą specjalną jest udział w 

Koncercie Galowym, który odbędzie się 15 stycznia 2023 o godzinie 17.00 w kościele pod wezwaniem św. Józefa 

w Ozorkowie. 

Szczegółowych informacji udziela instruktor d/s kultury  Małgorzata Eljasik tel/ fax (42) 710-31-18 lub (42) 710-31-

19, e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA1 

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 

 

  

 

 

 

 
1 Prosimy  o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – str. 4 
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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  stycznia 2023 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/

