
XXII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Organizatorem jest 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 

I. Zasady Programowe i warunki 

uczestnictwa : 

Uczestnikami konkursu mogą być 

uczniowie Przedszkoli, Szkół 

podstawowych oraz klas gimnazjalnych 

Kategorie wiekowe : 

Przedszkolna  

Szkoła podstawowa 0-5 

Szkoła podstawowa 6-8 

Gimnazjum  

II. Uczestnicy festiwalu wykonywać będą 

jedną kolędę, piosenki świąteczne lub 

pastorałkę. Utwory mogą być 

wykonywane : a cappella, z 

akompaniamentem instrumentów lub 

półplaybackiem. 

III. Regulamin Jury:  

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, 

poziom warsztatu wykonawczego 

(intonację, dykcję, emisję głosu, 

aranżację i opracowanie utworów, 

prezentację, jakość techniczną 

podkładu muzycznego – płyta nagrana 

w formacie MP3 nośnik Pendrive. 

IV. Termin przesłuchań  

16 stycznia (środa) 2019 roku, godzina 

9.00. Miejsce przesłuchań Sala 

widowiskowa Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kłomnicach.  

Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 

14 stycznia 2019 roku na adres  pocztowy 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach 

ul. Częstochowska 96 42-270 Kłomnice 

lub na adres mailowy 

biuro@gokklomnice.pl 

Lub dostarczyć osobiście na w/w adres.  

V. Gala Kolęd i Pastorałek odbędzie się 19 

stycznia (sobota) 2019r. o godz. 18.00 

Wszyscy Laureaci proszeni są o 

wcześniejsze przybycie 30 minut przed 

Galą.  

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych 
w związku z organizacją i realizacją Konkursu jest: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach,  
ul. Częstochowska 96 , 42-270 Kłomnice 

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest 
możliwy pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w 
Kłomnicach,  
ul. Częstochowska 96, e-mail: biuro@gokklomnice.pl 

3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie 
zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w 
regulaminie Konkursu, w tym: organizacji wydarzenia, 
oceny przygotowanych prac, sporządzenia protokołu, 
dyplomów, statuetek oraz nagród dla Laureatów na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów oraz obowiązków 
wynikających  
z poszczególnych przepisów prawa (księgowego  
i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca 
roku, którym odbył się Konkurs). 

5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu 
zamieszczone  
w protokole Jury oraz zdjęcia, materiały filmowe 
dokumentujące przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 
oraz materiały promocyjne i publikacje prasowe 
promujące Konkurs i organizatorów, 
zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: 

• Przez okres 25 lat w archiwum Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kłomnicach 

• Wieczyście w Archiwum Państwowym 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia, przy czym wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z 
rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto 
przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania w przypadkach w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 

8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na 
zlecenie administratora danych, tj. podmioty 
świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów 
internetowych, podmioty świadczące usługi 
bankowe oraz Archiwum Państwowe. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 
wniesienia skargi do prezesa Urzędu Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie 
jej danych osobowych. 

10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach 
podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych 
przepisów. 

11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie 
jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
koniecznym aby wziąć udział w Konkursie. 
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