
Regulamin Powiatowego Konkursu Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 

Organizator: 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku 

Data i miejsce imprezy: 

20 grudnia 2022r., godz. 9.15 

aula Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

 
Cele: 

- Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania rodzimymi tradycjami; 
- Upowszechnianie kultury obcych krajów; 
- Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury; 
-Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów 
muzycznych, wokalnych i aktorskich; 
- Zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych 
poprzez teksty obcojęzyczne; 
- Wzbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury słowa; 
- Poszerzanie umiejętności z zakresu retoryki, komunikacji i wystąpień 
publicznych; 

Zasady udziału: 
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży 6, 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. 
2. Kolędy bądź pastorałki mogą być prezentowane w języku polskim lub 

wybranym języku obcym. 
3. Kategoria „Recytacja” obejmuje prezentację utworów poetyckich, lub 

fragmentów prozy związanych tematycznie z tradycją, obyczajami, 
obrzędami Świąt Bożego Narodzenia. 

4. Każda szkoła może zgłosić po jednym uczestniku w każdej kategorii 
(większa liczba zgłoszeń do uzgodnienia z organizatorami). 

5. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii. 
6. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentowania tylko jednego 

utworu, w ograniczeniu czasowym max 5 minut we wszystkich kategoriach 
7. Utwór można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem, jak 

i podkładem muzycznym z płyty CD (płyta powinna być opisana 
i dostarczona organizatorom do 15.12.2022r. do sekretariatu szkoły). 
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, sprzęt do 
odtwarzania płyt oraz fortepian. 

8. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się do godziny 9.00 w dniu konkursu 
do punktu rejestracji w sali B11 



9. Zgodnie z art. 13 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) –„RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku - Halina Samko 
z siedzibą: ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, tel. 17/240 61 07; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@bojsp.pl; 

3)  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia i realizacji konkursu; 

4)  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na 
publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku–celem ogłoszenia 
wyników konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych 
celów; 

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu 
do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych osobowych  jest  dobrowolne  ale  konieczne  do  udziału  
w konkursie –bez podania  danych  osobowych  nie  jest  możliwy  udział  
w konkursie. 

10. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli języków obcych 
zatrudnionych w ZST w Leżajsku odpowiedzialnych za ten konkurs. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i możliwości 
naniesienia zmian w powyższym regulaminie. 

 

Kategorie: 
1. Kolęda - Soliści 
2. Kolęda – Duety 
3. Recytacja 
Nauczyciel może akompaniować wykonawcy. 

 
Jury 

Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatorów. 

Kryteria oceny: 
1. Dobór repertuaru; 



2. Walory głosowe; 
3. Muzykalność; 
4. Oryginalność; 
5. Ogólny wyraz artystyczny( strój, rekwizyty); 
6. Interpretacja utworów muzycznych; 
7. Interpretacja tekstu – tempo, intonacja, dykcja, opanowanie pamięciowe; 

 
Nagrody 

 
Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii. 

 
Zgłoszenia 

 
Zgłoszenia do Powiatowego Konkursu Kolędy i Pastorałki „W kręgu tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia” będą przyjmowane tylko na załączonym formularzu 
zgłoszeń, który należy przesłać w terminie do 15 grudnia 2022r. : 
- mail’em: szkola@zst.lezajsk.pl 
- faksem pod numer: (17) 240 61 08 
- pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, z dopiskiem „Konkurs Kolęd”. 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły: 
www.zst.lezajsk.pl 

 

Osoby do kontaktu: 
 

Małgorzata Jakubowska – tel. 660 462 159 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 
Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 
20 grudnia 2022 r. 

 

 

 
Imię i nazwisko wykonawcy: 

Kategoria – Soliści 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Repertuar (tytuł): 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Akompaniament / płyta CD: 
…………………………………………………………………………………… 
Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
…………...……………………………………........................................................................... 

imię i nazwisko uczestnika 
ucznia/uczennicy……………..…………………………………………………………………. 

nazwa szkoły, klasa 
………………………………………………………………………………………………...… 
przez Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, w celu: 

 
1. udziału w Konkursie: TAK / NIE* 

2. nieodpłatnego wykorzystania i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego 
dziecka na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły i gazetkach 
szkolnych: TAK / NIE 

* właściwe podkreślić Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak 
również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – art. 6 ust. 1 lit. a 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) 
– art. 81 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – art. 23 

Leżajsk, dnia …………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 
Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 
20 grudnia 2022 r. 

 

 

 
Imię i nazwisko wykonawcy: 

Kategoria – Duety 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………… 
Repertuar (tytuł): 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Akompaniament / płyta CD: 
…………………………………………………………………………………… 
Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
…………...……………………………………........................................................................... 

imię i nazwisko uczestnika 
ucznia/uczennicy……………..…………………………………………………………………. 

nazwa szkoły, klasa 
………………………………………………………………………………………………...… 
przez Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, w celu: 

 
3. udziału w Konkursie: TAK / NIE* 

4. nieodpłatnego wykorzystania i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego 
dziecka na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły i gazetkach 
szkolnych: TAK / NIE 

* właściwe podkreślić Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak 
również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podstawa prawna: 
4. Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – art. 6 ust. 1 lit. a 

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) 
– art. 81 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – art. 23 
 
 

 
Leżajsk, dnia …………………… (podpis rodzica/opiekuna prawn 



Formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Konkursu 
Kolędy i Pastorałki 

„W kręgu tradycji Świąt Bożego Narodzenia” 
20 grudnia 2022 r. 

Kategoria – Recytacja 
Imię i nazwisko wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Nazwa i adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Repertuar (tytuł): 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Opiekun (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego): 
………………………………………………………………………………….. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
…………...……………………………………........................................................................... 

imię i nazwisko uczestnika 
ucznia/uczennicy……………..…………………………………………………………………. 

nazwa szkoły, klasa 
………………………………………………………………………………………………...… 
przez Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku, w celu: 

 
5. udziału w Konkursie: TAK / NIE* 

6. nieodpłatnego wykorzystania i publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego 
dziecka na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły i gazetkach 
szkolnych: TAK / NIE 

* właściwe podkreślić Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak 
również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podstawa prawna: 
7. Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – art. 6 ust. 1 lit. a 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) 
– art. 81 

9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) – art. 23 
 
 
 
 
Leżajsk, dnia …………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


