
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

zaprasza do udziału w

WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE WOKALNYM

KOLĘD I PASTORAŁEK

„NAD ŚWIATEM CICHA NOC”

REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa

w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Kolęd i Pastorałek „Nad światem cicha noc”

zwanym dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa.

§2

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest:

a. popularyzacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych,

b. popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek,

c. wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci

i młodzieży.



§3

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów, zespołów wokalnych (od tercetu do oktetu)

zamieszkałych na terenie Województwa Lubelskiego.

2. Konkurs nie dotyczy chórów i zespołów rockowych.

3. Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną kolędę lub pastorałkę.

4. Kategorie wiekowe:

a. 7 - 9 lat,

b. 10 - 12 lat,

c. 13 - 16 lat,

d. 17 - 19 lat.

e. dorośli

§4

Konkurs  zostanie przeprowadzony w formie on-line 

1.Każdy uczestnik nadsyła nagranie jednego utworu o tematyce bożonarodzeniowej według 

następujących wytycznych:

- utwory są nagrane w jednym czasie, w nagraniu ciągłym, bez dodatkowych efektów 

- nagrania są w formacie audio-video

- nagranie nie może przekraczać 5 min.

2. Nagranie należy przesłać najpóźniej do 21.12. 2020 r. na adres biuro@ckpit.poniatowa.pl

(polecamy przesłanie pliku przez stronę np. www.wetransfer.com) 

3.Nagrania przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4.Jury oceni nadesłane nagrania w dniu 22.12.2020  

5.Nadesłane nagrania nie będą publikowane, są przeznaczone tylko do oceny Jury. Publikacja

nagrań  laureatów  konkursu  nastąpi  -  na  kanale  CKPiT  w  serwisie  Youtube  w  dniu

23.12.2020.

mailto:biuro@ckpit.poniatowa.pl


6.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są 

zastrzeżone.

7. Szczegółowych informacji udziela: sekretariat Centrum Kultury Promocji i Turystyki w 

Poniatowej, tel.81 820 45 54, e-mail biuro@ckpit.poniatowa.pl

§6

JURY KONKURSOWE I NAGRODY W KONKURSIE

1. Jury konkursowe powołane zostanie przez Organizatora.

2. Jury czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu, dokonuje oceny prezentacji

konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody.

3. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

a. dobór repertuaru,

b. umiejętności wokalne wykonawców,

c. interpretacja wykonywanych kolęd i pastorałek,

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy za udział.

5. W każdej kategorii zostaną przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.

6. Jury ma prawo do innego podziału nagród oraz łączenia kategorii.

7. Wyniki festiwalu zostaną opublikowana na stronie internetowej www.ckpit.poniatowa.pl

 §7

DANE OSOBOWE

1.  Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach  przewidzianych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

2.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Kawałek – dyrektor Centrum 

Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, NIP: 717-

12-39-616.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.

5. Organizator - Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej będzie zbierał 

następujące dane zawarte w Karcie zgłoszenia:

a) imię i nazwisko uczestnika,

b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika,

c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka,

d) imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego kształci się uczeń,

oraz wizerunek uczestnika.

6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody

przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi

załącznik do Regulaminu.

§8

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.ckpit.poniatowa.pl.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego

Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych.

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 



Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia;

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników

niepełnoletnich).

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie ze zgodą na udział w konkursie (dotyczy uczestników

pełnoletnich). 

___________________________


