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I Powiatowy Konkurs Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych 

Bolesławiec 2021 
 

pod honorowym patronatem Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Powiatu Bolesławieckiego, 

Pani Katarzyny Zięby 
 

 
 

Regulamin konkursu 
 

§ 1. 
Postanowienia wstępne:  

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w 
Bolesławcu. 

2.  Współorganizacja:  
• BOK MCC w Bolesławcu 
• MDK w Bolesławcu 

 
§ 2. 

Cele konkursu: 
∗ Propagowanie działalności muzycznej  wśród dzieci i młodzieży  
∗ Kultywowanie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich 

upowszechniane poprzez zwyczaj świątecznego kolędowania 
∗ Rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego, 
∗ Pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej, 
∗ Integracja środowiska i wymiana doświadczeń. 

                                                 
 

§ 3. 
Adresaci 
1. Konkurs  adresowany   jest   do   młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

publicznych i niepublicznych powiatu bolesławieckiego. 
2. W    konkursie    mogą    brać    udział    soliści lub zespoły w następujących kategoriach 

wiekowych: 
∗ klasy 4-6 szkoły podstawowej, 
∗ klasy 7-8 szkoły podstawowej 
∗ szkoły ponadpodstawowe i średnie 
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§ 4. 

Organizacja i harmonogram konkursu 
1. Etap szkolny – powinien być przeprowadzony do 9 grudnia 2021 r. 
2. Etap powiatowy konkursu odbędzie się dnia 15 grudnia 2021 r. (czwartek) w Teatrze 
Starym w Bolesławcu.                                                                                          
3. Czas rozpoczęcia przesłuchań – godz. 9:00 
4. Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń należy wysyłać do 10 grudnia 2021do godz. 
14:00  na adres sekretriat@boleslawiec.pceikk.pl  
5. Laureaci Konkursu wystąpią 17 grudnia 2021 podczas Bolesławieckiej Gwiazdki 
Życzliwości . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ 5. 
 

PRZEBIEG KONKURSU 
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. 
2. Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i 
średnich z terenu powiatu bolesławieckiego. 
3. Każda szkoła deleguje jednego reprezentanta (solistę lub zespół) z każdej kategorii 
wyłonionego podczas szkolnych eliminacji. 
4. Zespoły nie mogą liczyć więcej niż 5 osób. 
5. Na każdym etapie konkursu uczestnik przygotowuje jedną polską tradycyjną kolędę lub 
pastorałkę w języku polskim  oraz jedną piosenkę świąteczno-noworoczną z własnym 
akompaniamentem, podkładem muzycznym nagranym na nośnik dźwięku lub a cappella – może 
być w języku innym, niż polski. 
6. Dopuszczalny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 7 min.  
7. W przypadku dłuższych prezentacji – organizator zapewnia sobie prawo skrócenia 
występu. 
8. Mile widziane są zapomniane albo rzadko wykonywane kolędy i pastorałki . 
9. Jeśli do konkursu zgłosi się duża liczba uczestników – organizator zastrzega sobie prawo 
do ograniczenia występu do jednego utworu – wybranego przez uczestnika. 
10. Na etapie powiatowym Organizator zapewnia scenę, profesjonalne nagłośnienie, 
instrument klawiszowy – pianino elektryczne, odtwarzacz plików Mp3 lub CD. Podkład na 
innym nośniku nie będzie dopuszczony. 
11. Organizator nie zapewnia innych instrumentów, wzmacniaczy, perkusji. 
12. Płyta CD lub pendrive powinny być opisane wg schematu: 
∗ imię i nazwisko wykonawcy/nazwa zespołu, 
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∗ nazwa jednostki delegującej, 
∗ tytuł utworu. 
13. O kolejności występów decydują organizatorzy. 
14. Koszty przyjazdu na konkurs pokrywa jednostka delegująca. 
15. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
16. Warunkiem dopuszczenia do etapu powiatowego jest wysłanie w przewidzianym 
terminie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz pozostałych dokumentów dołączonych do 
regulaminu w załącznikach 1,2,3. 
17. Organizator poinformuje uczestników o orientacyjnej godzinie przesłuchań telefonicznie 
bądź mailem. 
18. Każdy uczestnik i opiekun  ma obowiązek posiadania maseczki podczas przebywania w 
teatrze. 
19. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w 
konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i zobowiązany jest do  
przechowywania oświadczeń rodziców o treści zawartej w załączniku do niniejszego 
regulaminu. 

 
§ 6. 

Jury i nagrody 
1. Zmagania uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. 
2. Dla zwycięzców w obydwu kategoriach przewidziane są nagrody. 
3. Jury zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o innym podziale nagród.  
4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna 
5. Każdy z uczestników wspólnego kolędowania otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa 
 
 

§ 7. 
Kryteria oceniania: 
Podczas trwania konkursu Jury oceniać będzie:  
 
1. Dobór repertuaru adekwatny do wieku wykonawcy i jego możliwości wokalnych 
2. Sposób wykonania,  
3. Intonację, 
4. Ogólne wrażenie artystyczne,  
5. Dykcję,  
6. Możliwości wokalne,  
7. Interpretację, oryginalność wykonania. 
 

§ 8. 

Warunki uczestnictwa: 
W konkursie może wziąć udział uczestnik, który jest laureatem   
etapu szkolnego i prześle w terminie prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszenia  
na adres  sekretriat@boleslawiec.pceikk.pl  
lub dostarczy osobiście do siedziby PCEiKK w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11 
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§ 9. 
 
Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na 

rejestrację występu i wykorzystanie nagrań w formie audycji telewizyjnych, internetowych, 
w postaci utrwalenia na nośnikach elektronicznych lub audiowizualnych.  

2. Rejestracji występu dokonują organizatorzy lub osoby czy instytucje do tego upoważnione.  
3. Wykonawcy rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z 

praw wykonawczych i pokrewnych. 
4. Zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i deklaracją przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doradca metodyczny muzyki                                                            Dyrektor PCEiKK 
Mgr Aleksandra Sozańska-Kut                                             Mgr  Katarzyna Reguła 
           
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700  Bolesławiec  
tel./fax 75-735-18-64 

www.boleslawiec.pceikk.pl        e-mail: sekretariat@boleslawiec.pceikk.pl 

Załącznik nr 1   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:  
………………………..……………………………………………………………………………. 
 dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Edukacji  i 
Kształcenia Kadr w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem 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). 
 
…………………………………     …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)                          (miejscowość, data) 
 
Wyrażam zgodę na opublikowanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka:  
……………………………………………………………………………………………………... 
w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i 
Kształcenia Kadr w Bolesławcu w mediach, na stronie internetowej placówki oraz profilach 
społecznościowych zarządzanych przez PCEiKK w celu informacji i promocji. 
 
…………………………………     …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)                (miejscowość ,data) 
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Załącznik nr 2 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych  Pani/Pana dziecka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 
ust. 2  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 – ogólnego 
rozporządzenia, informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia 
Kadr  w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych, z  którym można kontaktować 
pod numerem telefonu  75/ 6121795 lub pocztą elektroniczną na adres: 
iod1@powiatboleslawiecki.pl, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji  i Kształcenia 
Kadr  w Bolesławcu w celu realizacji statutowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, 
ogólnego rozporządzenia. 

4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa  przez  okres 
niezbędnych do  realizacji konkursu oraz zgodnie z wymogami archiwizacji 
dokumentów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. 

10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi 
udział Pani/Pana dziecka w wydarzeniu organizowanym przez Powiatowe Centrum 
Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 
 
 
 

…………………………………     …………………………. 
       Miejscowość, data                                                                                        podpis 
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Załącznik nr 3  
 

I Powiatowy Konkurs Kolęd, 
Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych 

Bolesławiec 2021 
 

pod honorowym patronatem Naczelnika Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Powiatu Bolesławieckiego, 

Pani Katarzyny Zięby 
 

                   
                   Formularz zgłoszeniowy 
 
 
 

1. Imię, nazwisko uczestnika -solisty / nazwa zespołu, kategoria wiekowa 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Tytuły i autorzy prezentowanych utworów, czas trwania:  

a) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

b) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

3. Rodzaj akompaniamentu 

………………………………………………………………………. 

4. Zapotrzebowanie sceniczne (np. ilość mikrofonów, pianino, odtwarzacz CD / Mp3, itp.) 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwa i adres placówki macierzystej 

………………………………………………………………………………………………… 

6. E-mail placówki 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię, nazwisko oraz numer telefonu opiekuna 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
……………………………                                                                     ………………………… 
        pieczęć szkoły                                                                                         podpis Dyrektora 
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