
Regulamin konkursu na bożonarodzeniową piosenkę świąteczną 
dla dzieci i młodzieży 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest Libiąskie Centrum Kultury. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2022 w Libiąskim 

Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: 

I kat. dzieci  6 - 9 lat   
II kat. dzieci  10 - 14 lat 
III kat. młodzież 15 - 18 lat  
IV kat. duety  6 - 13 lat 
V kat. duety  14 - 18 lat 

4. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, 
rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzyki, promowanie aktywności twórczej dzieci 
i młodzieży oraz kultywowanie polskiej tradycji bożonarodzeniowej. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
6. Do konkursu należy zgłosić piosenkę świąteczną, kolędę lub pastorałkę w języku 

polskim. Do zgłoszonego utworu należy podać jego tytuł, autora słów i muzyki.  
7. Konkurs jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na dostarczeniu do dnia 25 listopada 

2022 r. nagrania video z prezentacją zgłoszonego utworu. Nagrania zostaną ocenione 
przez Jury powołane przez organizatora. Wykonawcy wybrani przez Jury zostaną 
zakwalifikowani do drugiego etapu, którym będzie prezentacja sceniczna  
w grudniu 2022, podczas której wręczone zostaną nagrody rzeczowe lub finansowe 
oraz wyłoniona zostanie nagroda Grand Prix oraz Nagroda Publiczności.  

8. Czas nagrania video oraz występu nie może przekraczać 3 min. Nagranie należy zapisać 
w formacie mp4, avi, wmv, telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub 
dowolnym urządzeniem i przesłać za pomocą aplikacji WeTransfer lub dostarczyć na 
płycie CD/DVD. 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie nagrania video wraz ze 
zgłoszeniem konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu oraz 
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie stanowiącej 
załącznik nr 2. 

10. Nagranie, zgłoszenie i zgodę należy dostarczyć osobiście do siedziby Libiąskiego 
centrum Kultury lub drogą mailową na adres e-mail: konkursylck@gmail.com do  
25 listopada 2022 r.  

11. Organizator przewiduje przyznanie nagród w każdej kategorii wiekowej. Nagrody 
mogą mieć rzeczowy lub finansowy. 

12. Kryteriami oceny prezentacji będą: 

 trafność doboru wykonywanego utworu, 
 naturalna i przekonywująca interpretacja, 
 ogólny wyraz artystyczny. 

13. W przypadku trudnej sytuacji epidemiologicznej i wynikającej z niej obostrzeń, 
organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w sposób zdalny.  

14. Organizator informuje, że podczas trwania prezentacji scenicznej może przy 
wykorzystaniu własnych urządzeń nagrywać obraz i dźwięk, oraz dokonywać zapisu 
fotograficznego i wykorzystać wizerunek wykonawców w celu propagowania  
i promocji konkursu w mediach.  

15. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 



 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej 
RODO) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Libiąskie 
Centrum Kultury, ul. Górnicza 1  32-590 Libiąż. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara 
Kołacz z którą można się skontaktować poprzez e – mail: iod@barbarakolaczschule.pl  
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku przez Libiąskie Centrum Kultury w celach związanych z uczestnictwem  
w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Libiąskie Centrum Kultury  
w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną. 

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Libiąskim Centrum 
Kultury  przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. 

6. Odbiorcami danych będą organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa do otrzymania Pani/Pana dziecka danych osobowych. 

7. Uczestnicy imprezy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                        

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
uniemożliwi  realizację celów do których dane były zbierane. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku, danych osobowych ( imienia  
i nazwiska, wiek uczestnika ) utrwalonego podczas imprezy na stronie internetowej 
Libiąskiego Centrum Kultury, facebook-u, instagram-ie oraz na lokalnych portalach i w 
lokalnej prasie, w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną 
 
 

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

                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego               
 

 

 

 


