
XXV Konkurs kolęd i pastorałek „Na  nutę kantyczek” 

Jasło 2019 

 

REGULAMIN 

 

Organizator: 

Jasielski Dom Kultury 

ul. Kołłątaja 1 

38-200 Jasło 

Te./fax 13 44 351 50, e-mail :   nanutekantyczek@gmail.com 

www.jdkjaslo.pl 

Cele konkursu: 

- konkurs adresowany jest do dzieci młodzieży z terenu województwa podkarpackiego i 

województw ościennych 

- organizatorzy stawiają sobie za główny cel ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, 

śpiewu zespołowego, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd i pastorałek 

oraz prezentację efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli. 

 

Terminy: 

 

Konkurs dla przedszkolaków, solistów w kat. 7-10 lat i zespołów z klas 1-4 SP  
 –17 grudnia  2019 r./wtorek   / o godz. 10.00 

Konkurs dla solistów ze szkół podstawowych (klasy 5-8 SP) i szkół średnich oraz 

zespołów z tych kategorii wiekowych   
– 19 grudnia 2019 r. /czwartek  / o godz. 10.00 

Koncert finałowy  
– 11 stycznia 2020 r. /sobota / o godz. 16.00 

Uczestnicy konkursu: 

- soliści 

- zespoły: wokalne /do 10 osób/ i wokalno-instrumentalne /do 10 osób/ 

 

Grupy wiekowe:              soliści:      -  do 6 lat 

      -  7-10 lat 

      -  11- 14 lat 

      -  15-18 lat 

   

                                          zespoły:  

                                                             - przedszkole  

                                                             - szkoła podstawowa -   klasy 1-4    

                                                             - szkoła podstawowa-  klasy 5-8 

                                                             - szkoła średnia       

 

Warunki uczestnictwa: 

 

W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych. W  

wyjątkowych przypadkach gdy uczestnicy zespołów są z różnych kat. wiekowych  

organizatorzy przydzielą zespół do tej kategorii, w której jest większość uczestników zespołu. 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia oraz nagrania kolęd( na płycie 

CD lub pocztą elektroniczną w formacie MP3). Z nagrań zwolnieni są wykonawcy z grup 

przedszkolnych.  
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Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory: 

-   tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę / mile widziana będzie kolęda z Podkarpacia, 

która może być wykonana a’ cappella / 

-  dowolną kolędę lub pastorałkę 

 

W konkursie preferowane będą zespołowe wykonania kolęd, a także wykonywanie kolęd i 

pastorałek zawartych w kantyczkach.  

Czas prezentacji konkursowej  nie powinien przekroczyć 8 minut - soliści, i 9 minut w 

przypadku zespołu  

Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback. Do oceny i 

kwalifikacji poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która 

przyzna nagrody i wyróżnienia. 

 

Laureaci I miejsc w poprzednich edycjach  konkursu  nie mogą wystąpić w konkursie 

tegorocznym, w tej samej kategorii wiekowej. 

 

Kryteria oceny:  

Autentyczność prezentacji i interpretacji, umiejętności wokalne, muzykalność wykonawców, 

aranżacja, dobór  repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

Zgłoszenia: 

Nagrania wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych  

należy przesłać do 10 grudnia 2019 r. na adres: Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-

200 Jasło lub pocztą elektroniczną, (nagrania jako pliki MP3),  na adres : 

nanutekantyczek@gmail.com Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie 

zamieszczona na stronie JDK w dniu 14 grudnia 2019 r. 

 

Akredytacja: 

Uczestnicy  zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są wpłacić  akredytacje w kwocie:

                 

      – 30 zł – soliści  

                             – 10 zł -  członkowie zespołów 

 

Akredytacje płatne  przelewem na konto: Jasielski Dom Kultury 

44124023371111000037286213 lub gotówką w kasie JDK w terminie do 16  grudnia 2019 

r.:  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela instruktor JDK Ewa Grzebień,, Tel. 

1344 35 161 lub dostępne są na stronie ; www.jdkjaslo.pl 

 

                                                                                                                     

Partner wydarzenia:
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) dalej zwanym RODO, Jasielski Dom Kultury informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jasielski Dom Kultury (JDK)  

z siedzibą w Jaśle, 38 - 200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 tel. 13 44 351 50, email: 

jdksekretariat@gmail.com, reprezentowanym przez dyrektora JDK. 

 

2. W Jasielskim Domu Kultury został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD),  

z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 

inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com. 

 

3. JDK może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 

 kontakt w sprawach związanych z działalnością JDK; 

 prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez; 

 prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych  

i współorganizowanych przez JDK; 

 prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność JDK; 

 udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział  

w wydarzeniach, imprezach i konkursach, których organizatorem lub 

współorganizatorem jest JDK - na stronie internetowej JDK (www.jdkjaslo.pl), na 

portalach społecznościowych oraz czasopismach wydawanych przez Jasielski Dom 

Kultury. 

 realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy 

 wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych  

 



4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty 

uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich, spoza europejskiego 

obszaru gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz na 

podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie zgodnie z przepisami o archiwizacji  lub do czasu 

wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną – (jeśli 

będzie to zgodne z przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie 

do 7 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.  

W przypadku przetwarzania opartego na przepisie prawa lub w związku z zwarciem 

umowy podanie danych jest obowiązkowe, natomiast w ramach wyrażonej zgody - 

dobrowolne.  

 

6. W związku z przetwarzaniem przez Jasielski Dom Kultury, Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 

    usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO  

 w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez JDK Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego,  

o którym mowa w art. 51 RODO. 

 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

 

 



 

 


