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XV GMINNY KONKURS  

KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH 

pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat 

ONLINE  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie  Organizator konkursu, zaprasza do 

udziału we wspólnym śpiewaniu i odkrywaniu talentów wokalnych mieszkańców gminy 

 Ulan-Majorat. Ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią przygotowaliśmy dla 

Państwa konkurs, który wprowadzi nas w świąteczny czas i chociaż online pozwoli pobyć 

razem. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie.  

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Ulan-Majorat.  

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze żłobka, przedszkoli, punktów 

przedszkolnych, szkół, GOKu oraz osoby indywidulane.    

 

3. Cele konkursu: kultywowanie tradycji wspólnego przeżywania świąt oraz śpiewania 

utworów związanych, z tym szczególnym okresem w roku, upowszechnianie kultury 

muzycznej drogą online, czerpanie radości ze wspólnego kolędowania, ujawnianie 

uzdolnień i umiejętności muzycznych mieszkańców gminy Ulan-Majorat.  

 

4. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w następujących kategoriach: 

 

SOLIŚCI: 

• Kat I. dzieci ze żłobka, przedszkoli, punktów przedszkolnych i kl. 0  

• Kat II. uczniowie szkoły podstawowej kl. I- IV 

• Kat III. uczniowie szkoły podstawowej kl. V- VIII  

 

ZESPOŁY:  

• Kat IV. zespoły przedszkolne, żłobek 

• Kat V. zespoły szkolne, 

• Kat VI. występy rodzinne: dorośli, dzieci (minimum 3 osoby) bez ograniczenia 

wieku. 

 

5. Uczestnicy wykonują jeden utwór w języku polskim, dowolnie wybraną kolędę, 

pastorałkę lub piosenkę świąteczną. Utwory można wykonywać z towarzyszeniem 

instrumentów, podkładem instrumentalnym lub a cappella. Prosimy o nie nakładanie tła 

komputerowego na nagranie występu.  
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6. Kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać ze strony internetowej Organizatora 

www.gok.ulanmajorat.pl  

 

7. Nagranie wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać zewnętrznym darmowym transferem 

plików: 

• Wetransfer https://wetransfer.com/  

• Transfernow.net https://www.transfernow.net/pl/  

do 17 grudnia 2021 r. na adres e-mailowy: konkursy@ulanmajorat.pl. 

 

8. Przesłane nagranie musi spełnić następujące warunki: 

• czas nagrania – max 5 minut, 

• nagranie wyłącznie w orientacji POZIOMEJ, 

• prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub 

akompaniament własny (nagranie może być także a cappella), 

• dyskwalifikowane będą nagrania ze studia lub z użyciem mikrofonu, 

• uczestnik/uczestnicy zobowiązani są przesłać swoje nagranie konkursowe                      

w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-

video. 

 

9. W wyjątkowych sytuacjach nagrania wraz z kartą mogą być przesłane w formie 

tradycyjnej – Płyta CD na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie, Ulan-

Majorat 51, 21-307 Ulan-Majorat lub dostarczone osobiście na nośnikach pamięci typu 

pendrive po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania (do 17.12.2021 r. decyduje data 

dostarczenia). 

 

10. Wykonawców, na podstawie nadesłanych nagrań, oceniać będzie jury powołane przez 

Organizatora.  

 

11. Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

• walory wokalne i umiejętności warsztatowe,  

• interpretację utworu, oryginalność wykonania, 

• dobór repertuaru do możliwości wykonawcy, 

• pomysłowość oraz ogólny wyraz artystyczny (kostium, stylizacja, scenografia). 

 

12. Komisja konkursowa wyłoni spośród przesłuchiwanych kategorii 3 najlepszych 

wykonawców (I, II, III miejsce), którzy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. Organizator nie przewiduje nagród indywidualnych dla każdego z członków 

grupy 
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13. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona dnia 6.01.2022 r. na stronie internetowej 

www.gok.ulanmajorat.pl, Facebooku Goku oraz zostaną powiadomieni indywidualnie 

o przyznanej nagrodzie.  

 

14. Organizator przekaże Zwycięzcom Nagrody osobiście w swojej siedzibie, po 

wcześniejszym umówieniu spotkania lub drogą pocztową na wskazany w formularzu 

adres zamieszkania.  

 

15. Nadesłane nagrania konkursowe będą emitowane na Facebooku GOKu w okresie 

świątecznym. 

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych oraz modyfikacji 

postanowień Regulaminu.  

 

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne i bezterminowe 

upublicznianie danych osobowych oraz wizerunków (min. fotografii, filmów i nagrań 

dźwiekowych) uczestników konkursu w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjno-marketingowych, np. na stronie internetowej www.gok.ulanmajorat.pl, 

Facebooku GOKu, w publikacjach GOK, na stronach internetowych mediów lokalnych. 

 

18. Wszelkie pytania oraz wątpliwości w sprawie nagrań, prosimy kierować na adres                     

e-mail: konkursy@ulanmajorat.pl, bądź pod nr tel. 82 351 80 67. 

 

19. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określają szczegółowe klauzule 

informacyjne (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu). 
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Załącznik nr 1 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna- obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika i/lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika                                 

XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy 

Ulan-Majorat. 

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57,                          

21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: ug@ulanmajorat.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt e-mail: iod@ulanmajorat.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) organizacji i przeprowadzenia XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat; 

b) publikacji wizerunku na stronie internetowej ADO; 

c) publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej ADO; 

d) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej ADO; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a) zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO 

 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Dane uczestników XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod 

patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych 

osobowych: 

a) do dostępu do swoich danych; 

b) do sprostowania swoich danych; 

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

e) do usunięcia danych; 

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność 

przetwarzania w momencie jej obowiązywania. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości udziału w XV Gminnym Konkursie Kolęd, Pastorałek                     

i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat. 
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 Załącznik nr 2 

Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego na podstawie zgody                         

w związku z przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem i udokumentowaniem przebiegu 

XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy 

Ulan-Majorat. 

 

Administratorami danych osobowych są: 

• Firma Facebook (dalej w skrócie jako FB) jako właściciel i podmiot zarządzający danymi, profilami 

użytkowników w ramach serwisu społecznościowego facebook.com. Dane Kontaktowe 

Administratora: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Ireland lub drogą elektroniczną: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586  

• Wójt Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, tel./fax: 83 3518069, e-mail: 

ug@ulanmajorat.pl - wyłącznie zakresie dotyczącym prowadzonego profilu w tym upubliczniania 

treści. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  

• FB: Kontakt przez: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970  

• Wójt Gminy Ulan-Majorat. Kontakt za pomocą e-mail: iod@ulanmajorat.pl 

 

Cel przetwarzania danych osobowych: prowadzenie działań o charakterze informacyjno-

promocyjnym poprzez umieszczanie i publikację treści (imię, nazwisko, wizerunek, wyniki uczestnika) 

na profilu FB dla udokumentowania XV Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych pod patronatem Wójta Gminy Ulan-Majorat. 

 

Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wiek, wizerunek, wyniki uczestnika 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda uczestnika 

 

Odbiorcy danych osobowych: spółki należące tworzące grupę Facebook i partnerzy. Więcej 

informacji: https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp 

Przekazanie danych poza UE: Wójt Gminy Ulan-Majorat nie przekazuje danych poza UE. Facebook 

deklaruje, że dane europejskich użytkowników FB są przetwarzane w UE. 

Retencja: Dane na profilu FB będą przechowywane w okresie obowiązywania udzielonej zgody. 

 

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące: 

• do dostępu  

• do sprostowania  

• do usunięcia  

• do ograniczenia przetwarzania 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa legalność 

przetwarzanie, kiedy zgoda obowiązywała 

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie  

• Facebook stosuje zautomatyzowane przetwarzanie danych i może stosować profilowanie 

• Wójt Gminy Ulan-Majorat nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania i do 

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany 
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Przyszłe cele przetwarzania 

Jeżeli w przyszłości Wójt Gminy Ulan-Majorat będzie chciał wykorzystać dane osobowe w innych 

celach zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody oraz poinformowany 

o przysługujących Ci prawach. 

 

Inne ważne uwarunkowania 

Szczegółowe zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego Facebook określają „Zasady 

dotyczące danych”. Wójt Gminy Ulan-Majorat nie ma wpływu na firmę Facebook, ani nie odpowiada 

za jego jej działania lub za brak jej działań. Dlatego Wójt Gminy Ulan-Majorat zaleca wnikliwe 

zapoznać się z tymi dokumentami przed udzieleniem zgody, aby mieć świadomość uprawnień 

Facebook-a w związku z korzystaniem z jego usług w tym prawie do dalszego komercyjnego 

wykorzystywania opublikowanego na profilu wizerunku osoby w tym możliwości profilowania                               

i łączenia danych przez FB lub jego partnerów. Więcej: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation  
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