
Festiwal Kolęd i Pastorałek 
 “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” 

 
      Regulamin 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem festiwalu jest: 

1) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klebarku Wielkim, 

2) Fundacja ,,Otwarte Dłonie’’ 

2. Patronat nad Festiwalem objęli 

1) Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki 

2) Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako 

3) Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz 

4) Wójt Gminy Purda Teresa Chrostowska 

5) Radio Plus  

6) Gazeta Olsztyńska i portal wm.pl 

3. Planowani partnerzy Festiwalu: 

1) Zespół Enej  

2) sponsorzy 

4. Cele festiwalu: 

1) Zachęcanie społeczności do pielęgnowania rodzinnych tradycji oraz przesyłania sobie         

muzycznych życzeń świątecznych. 

2) Propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży. 

3) Umożliwienie dzieciom i ich rodzinom zaprezentowania umiejętności oraz wyrażenia         

wrażliwości artystycznej.  

4) Promowanie pozytywnych relacji społecznych poprzez wspólne śpiewanie kolęd        

i pastorałek w gronie rodzinnym.  

5) Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą i umiejętnościami         

w zakresie nowoczesnych technologii. 

4. Festiwal promowany będzie poprzez strony internetowe szkoły, fundacji, media i instytucje,           

które obejmą przedsięwzięcie swoim patronatem. 

5. Udział w festiwalu jest bezpłatny.  

6. Koordynatorem festiwalu jest p. Monika Rawa-Paluch, e-mail: pocztowka@zspklebark.pl  

 

 

 

 

 

 

mailto:pocztowka@zspklebark.pl


Festiwal Kolęd i Pastorałek 
 “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” 

 
 

§2. ZASADY FESTIWALU 

1. Zadaniem uczestników festiwalu jest nagranie video rodzinnego wykonania kolędy lub          

pastorałki, obróbka techniczna nagrania oraz przesłanie go do Organizatora festiwalu. 

2. Nagranie musi spełniać następujące wymogi formalne: 

1) uczestnicy: zespół składający się od 3 do 8 uczestników - wyłącznie z członków tej samej               

rodziny (np. dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ciocie, wujkowie), w której skład           

wchodzi przynajmniej jedno dziecko w wieku od 3 do 18 lat, uczęszczające do przedszkola              

lub szkoły - oświadczenie uczestnika - załącznik 1. W skład zespołu musi wchodzić             

przynajmniej jedna osoba dorosła.  

2) data wpływu: zgłoszenia wraz z załączonym nagraniem przesyłamy do organizatora do 28            
grudnia 2020 roku; 

3) utwór muzyczny: kolęda lub pastorałka wykonywana w języku polskim; 

4) ilość utworów: każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno nagranie jednego            

utworu muzycznego;  

5) oprawa muzyczna: półplayback lub akompaniament (bez linii melodycznej); 

6) format nagrania: film w formacie mp4, avi, wmv w układzie poziomym, nagrany telefonem              

komórkowym lub innym urządzeniem rejestrującym wideo umieszczonym na statywie; Plik          

podpisany nazwiskiem lub nazwiskami osób biorących udział w nagraniu. 

7) jakość nagrania: film o dobrej rozdzielczości (minimalna rozdzielczość 480p i dobrej           

jakości dźwięku, zedytowany tak żeby zawierał tylko nagranie samej piosenki. 

8) czas prezentacji: do 4 minut; 

9) treści: występ nie może obrażać uczuć innych osób ani zawierać niestosownych treści; 

10) kompletność zgłoszenia:  
a) Zgłoszenie udziału  poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego: 

https://forms.gle/ckvVAd82YVvWnRb5A 

b) Przesłanie  najlepiej w jednym mailu na adres pocztowka@zspklebark.p:  

- pliku z nagraniem podpisanego nazwą zespołu. 

- skanu lub zdjęcia wypełnionej karty zgłoszeniowej i podpisanej przez osobę zgłaszającą           

zespół; 

- wymaganych załączników: zgód na udział w festiwalu oraz RODO wypełnionych          

indywidualnie dla każdego zgłoszonego członka zespołu; 
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3.  Etapy oceny: 

1) ocena formalna do 30.12.2020; 
2) wstępna selekcja do 02.01.2020*- spośród nadesłanych prac Organizator dokona         

preselekcji i wybierze nie więcej niż 30 najlepszych zdaniem organizatora nagrań, które            

przejdą do następnego etapu; 

3) ocena merytorycznego jury do 05.01.2021*; 
4) ogłoszenie wyników 06.01.2020* na facebooku  organizatorów;  
5) Najlepsze nagrania zostaną opublikowane przez organizatora oraz partnerów        

przedsięwzięcia na kanale youtube Fundacji “Otwarte dłonie” , oraz na stronach           

organizatorów: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, Fundacji ,,Otwarte         

Dłonie’’ na facebooku. 

*ze względu na zmienną sytuację epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminów związanych             
z rozstrzygnięciem konkursu. 
 

4.  Kryteria wstępnej selekcji stanowią: 

1) muzykalność, 

2) ogólny wyraz artystyczny,  

3) pomysłowość (np: stylizacja, scenografia),  

4) świąteczny nastrój, 

5) jakość przesłanego nagrania,  

5.  Kryteria oceny jury: 

1) dobór repertuaru,  

2) muzykalność i poprawność wykonania,  

3) dykcja, 

4) pomysłowość (np: stylizacja, scenografia),  

5) świąteczny nastrój, 

6) jakość przesłanego nagrania,  

7) obróbka techniczna, 

8) ogólny wyraz artystyczny.  

6. Jury przyzna następujące miejsca: 

1) I miejsce, 

2) II miejsce, 

3) III miejsce, 

4) wyróżnienia 
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7. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny. 

8. Nagrodami w festiwalu będą statuetki i dyplomy. Organizator zastrzega prawo do przyznania             

nagród rzeczowych, które nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

9. Organizator przekaże laureatom nagrody w uzgodnionym terminie i formie. 

 

§4. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy Festiwalu oraz opiekunowie uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na         

fotografowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu swoich artystycznych wykonań utworów,          

a także na rozpowszechnianie przesłanych nagrań audio-wideo zawierających artystyczne         

wykonanie utworów zgłoszonych na Festiwal, w określony przez Organizatorów Festiwalu          

sposób. 

2. Uczestnicy konkursu udzielają zgodę oraz udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji „Otwarte          

Dłonie” i Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Klebarku Wielkim, na publiczne           

odtwarzanie w czasie nieograniczonym nagrań wideo przesłanych przez uczestników         

i prezentowanych podczas Festiwalu na wszystkich polach eksploatacji (radio, telewizja,          

Internet) w dowolnym czasie, zamieszczanie dowolnych fragmentów w dowolnym formacie          

na stronie internetowej organizatorów i na stronach internetowych patronów medialnych          

Festiwalu.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych          

organizatora. Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu i przesłane do         

organizatorów przez uczestników festiwalu biorące udział w etapie konkursowym są          

własnością Organizatorów Festiwalu: Fundacji „Otwarte dłonie” i Zespołu Szkolno -          

Przedszkolnego w Klebarku Wielkim.  

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację nazwisk w związku z podaniem listy laureatów na             

stronie internetowej Fundacji „Otwarte dłonie” i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego        

w Klebarku Wielkim oraz na stronach partnerów medialnych.  

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych         

w regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

3. Zapytania dotyczące festiwalu można kierować na adres e-mailowy        

pocztowka@zspklebark.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA (podgląd formularza)  
formularz wypełnienia on-line na https://forms.gle/ckvVAd82YVvWnRb5A  

KARTA ZGŁOSZENIOWA Festiwal Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” 

Utwór jest: *      ⃞  kolędą     ⃞  pastorałką 

Tytuł utworu *............................................................................................................................ 

Autor tekstu i kompozytor *...................................................................................................... 

Nazwa zespołu rodzinnego *.................................................................................................... 

Imiona, nazwiska i wiek uczestników (od 3 do 8 uczestników) *............................................. 

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

Nazwa szkoły/instytucji, do której uczęszcza/ją dziecko/dzieci *.............................................. 

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

Kontakt do zespołu: numer telefonu *....................................................................................... 

Kontakt do zespołu: e-mail *..................................................................................................... 

Zgoda na udział w festiwalu uczestnika niepełnoletniego: Wyrażam zgodę na udział zgłoszonych            
uczestników w FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” organizowanym          
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim i Fundację “Otwarte dłonie”. *  

  ⃞  wyrażam zgodę  ⃞   nie wyrażam zgody 

Zgoda na udział w festiwalu uczestnika pełnoletniego: Wyrażam zgodę na udział zgłoszonych            
uczestników w FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” organizowanym          
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim i Fundację “Otwarte dłonie”. * 

 ⃞   wyrażam zgodę  ⃞   nie wyrażam zgody  

Czy uczestnicy (pełnoletni i niepełnoletni) zapoznali się z regulaminem i akceptują go? * 

 ⃞   zapoznałem się i akceptuję regulamin 
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ZGODA NA UDZIAŁ W FESTIWALU UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział ....................................................................................................... 
                             (imię i nazwisko dziecka/ niepełnoletniego członka wchodzącego w skład zespołu)  

 

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

w FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” organizowanym przez          

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim. i Fundacje “Otwarte dłonie”.  

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka           

Muzyczna” 

 

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

 podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka 

 

 
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W FESTIWALU UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 
 

 

Wyrażam zgodę na udział ....................................................................................................... 

                                                 (imię i nazwisko członka wchodzącego w skład zespołu) 

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

  

w FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka Muzyczna” organizowanym przez          

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim i Fundację  “Otwarte dłonie”.  

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin FESTIWALU Kolęd i Pastorałek “Rodzinna Pocztówka           

Muzyczna” 

 

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

 podpis uczestnika 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie 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), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku         

Wielkim, Klebark Wielki 9, 10- 687 Olsztyn, Tel. 666-331-696, e-mail szkola.klebark@gmail.com. 

2. W sprawach zakresu danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych            

Osobowych e-mail  iod@purda.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć Uczestników,          

a także organizowanych przez organizatorów wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez           

okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez            

zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgody. Dane osobowe zostaną              

opublikowane na stronach internetowych organizatorów, w kronice szkolnej lub gablocie          

(nieograniczony krąg odbiorców). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o               

systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo                

Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).  

5. Pełnoletni członkowie zespołu, zgłaszając chęć udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę na           

przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. Dane osobowe uczestników          

Festiwalu oraz opiekunów. w przypadku osób niepełnoletnich, będą przetwarzane przez          

Organizatorów dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Festiwalu, informowania opinii publicznej o           

jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

6. Uczestnicy oraz Opiekunowie Uczestników Festiwalu, poprzez zgłoszenie do Festiwalu wyrażają          

zgodę na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych w postaci imienia i            

nazwiska dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Festiwalem.          

Organizatorzy mają prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i           

wizerunkiem dziecka – maja prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach            

swojej działalności.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają           

dane osobowe w imieniu Administratora. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem            

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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b) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia           

przetwarzania danych osobowych; 

 

a) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się            

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych           

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega             

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym           

profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 
(data, podpis Uczestnika/Rodzica/Opiekuna Prawnego) 
 

 

 


