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REGULAMIN XXVI GMINNEGO PRZEGLĄDU 

„ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI” 
 
 

1. ORGANIZATOR : 
Gminne Centrum Kultury w Jeżowem  
37-430 Jeżowe 236/2 
Tel 015 8797188  
E-mail  gckjezowe@gmail.com, www.gckjezowe.pl, www.facebook.com/gckjezowe 
Współorganizator: Samorzadowa Szkoła Muzyczna w Jeżowem 
 

2. Patronat nad przeglądem objął Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak 
3. CELE PRZEGLĄDU :  

• Kultywowanie polskiej  chrześcijańskiej tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.  

• Promocja młodych twórców i wykonawców.  

• Zainteresowanie muzyką wokalną i instrumentalną jako formą artystycznej wypowiedzi  
 

4. WARUNKI TECHNICZNE  

• aparatura nagłaśniająca  

• laptop 
 

5. UCZESTNICY :  

• Młodzi soliści, grupy dzieci, dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne i instrumentalno-wokalne z terenu 
Gminy Jeżowe w wieku do 18 lat.  

 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA :  

• Wykonanie jednej kolędy lub pastorałki, z dowolnym akompaniamentem.  

• Wykonawca powinien posiadać własny podkład muzyczny na pendrive, który należy dostarczyć osobie 
nagłaśniającej bezpośrednio przed występem uczestnika  

 
7. CZAS I MIEJSCE –  

XXV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek odbędzie się 30.01.2022 roku (niedziela) o godzinie 14ºº w  budynku 
Zespołu Szkół Jeżowe Centrum, Jeżowe 580a  (dawnego gimnazjum) 

8. NAGRODY – organizatorzy przygotowali dla uczestników pamiątkowe symboliczne upominki i dyplomy – nie 
jest to konkurs wiec nie przewidujemy klasyfikacji i nagród za zajęcie miejsc. 

 
9. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW :  

Prosimy rodziców, szkoły, parafie, stowarzyszenia, ruchy oazowe o zgłaszanie uczestników do Gminnego 
Centrum Kultury w Jeżowem na czytelnie wypełnionych kartach zgłoszeń w terminie do 25.01.2022. Karty 
zgłoszeń można także pobrać ze strony internetowej GCK , kolejność wykonawców ustala organizator, lista z 
kolejnością wykonawców zostanie opublikowana dzień wcześniej na stronach internetowych GCK.  

10. Zgłoszenia można dokonać osobiście,  także mailem lub telefonicznie pod numerem 015 8797188 w godz. 
od 10.00 do 18.00, podając dane jak w karcie zgłoszeń, najlepiej jednak wysłać na maila - 
gckjezowe@gmail.com 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

http://www.facebook.com/gckjezowe
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KARTA UCZESTNICTWA 

XXVI Gminnego Przeglądu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” 

 

 
1. Imię i Nazwisko .................................................................................................................. 

 

2. Wiek, Klasa (zespoły podają wiek członków zespołu )  
 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................... 

 

3.  Instytucja lub parafia patronująca 

 

.......................................................................................................................................... 
 

4. Imię i Nazwisko Opiekuna  
 

..........................................................................................................................................  
 

5. Tytuły utworu  
...........................................................................................................................................  

 
...........................................................................................................................................  

 
...........................................................................................................................................  

 
..........................................................................................................................................  

 
6. Rodzaj akompaniamentu – osoby akompaniujące  

 

...........................................................................................................................................  
 

...........................................................................................................................................  

7. Miejscowość, data zgłoszenia  
 

.......................................................................................................................................... 
 

8. Podpis osoby zgłaszającej  …………………………………………………………….. 
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Klauzula informacyjna RODO w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

w Gminnym Centrum Kultury  w Jeżowem na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody na 

przeprowadzenie XXVI GMINNEGO PRZEGLĄDU „ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI” dla dzieci 

i młodzieży 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Gminne Centrum 

Kultury  w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, NIP 865 22 59 656 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych jest Klaudia Chaber. 

Kontakt: pocztą elektroniczną na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 

338 

 3. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu związanym 

z przeprowadzeniem XXVI GMINNEGO PRZEGLĄDU „ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI” dla dzieci 

i młodzieży  

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą być: użytkownicy Internetu, 

mediów społecznościowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z realizacji przeglądu  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

d) prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO, 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych spowoduje nie 

zaliczenie w poczet uczestników przeglądu 

mailto:kchaber.kancelaria@gmail.com
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9. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

(art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie moich danych osobowych / 

danych osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem (dane te będą 

obejmować: imię/imiona, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail, udział w warsztatach) 

oraz wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem XXVI GMINNEGO PRZEGLĄDU 

„ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz art. 6, ust. 1 lit. e. ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą m.in. na stronie internetowej i profilach 

internetowych zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem oraz innych mediach 

w celu informacji i promocji. Podstawa prawna: art. 81ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 6, ust. 1, li. e ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

w Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem związanych z przeprowadzeniem XXVI GMINNEGO 

PRZEGLĄDU „ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI” 

 

 

 

…………….………………… 

Miejscowość i data 

 

 

………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego 

(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 

 
  


