
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                             Regulamin 

 
                  IX Sąsiedzki Przegląd 

                               Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 
                                                „Narodziła nam się Dobroć” 

Nielisz 2020 r. 

I. Organizatorzy Przeglądu 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Gmina Nielisz, Hotel Marina w Nieliszu 

II. Cele Przeglądu 

- prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce 
bożonarodzeniowej, 

- wyszukiwanie talentów, 

- umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z innymi Wykonawcami, 

- poznanie, integracja oraz wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami muzycznymi 
działającymi w sąsiednich gminach. 

III. Kategorie występów 

- soliści – wokaliści 

- zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne i chóry 

Wykonawcy mogą prezentować utwory a capella, lub z dowolnym akompaniamentem 
(akompaniator, zespół instrumentalny, półplayback ). 

Każdy Wykonawca (solista lub zespół) może zaprezentować max 2 utwory których łączny czas nie 
powinien przekraczać 8 min. 

IV. Uczestnicy 

 Dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich, dorośli   

V. Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników 

 Szkoły, instytucje  kultury, stowarzyszenia,  grupy nie formalne, zgłoszenia indywidualne, inne 



 

VI. Udział w Przeglądzie 

1. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 27.12.2019 r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu Nielisz 199 

22-413 Nielisz 

z dopiskiem  „Przegląd Kolęd” 

odpowiedniej, poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa – załącznik nr 1 i/lub nr 
2 do mniejszego Regulaminu. 

Karty Uczestnictwa można również nadsyłać elektronicznie na adres gok@nielisz.pl  

2. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnictwa jest  równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i udział w 
Przeglądzie Kolęd.  

Uwaga! Na Kracie Zgłoszenia dotyczącej występów solowych wymagany jest podpis instruktora 
oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych podpis uczestnika lub w przypadku osób 
niepełnoletnich rodzica/ opiekunka prawnego. 

3. WAŻNE ! Do każdej Karty Uczestnictwa należy dołączyć KLAUZULĘ ZGODY dotyczącą 
przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku - załącznik nr 3 do Regulaminu. Klauzulę należy 
dołączyć bez względu ma wyrażanie zgody bądź jej brak. W przypadku występów grupowych  
dokument wypełnia i podpisuje każdy członek zespołu/chóru  lub w przypadku osób 
niepełnoletnich  rodzice / opiekunowie prawni .  

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu           
adres: Nielisz 199, 24-413 Nielisz, Telefon: 84 631 27 24, email: gok@nielisz.pl  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Sąsiedzkim Przeglądzie Kolęd, 
Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2020 r. 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz dokumentowania działalności kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną. 
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6. Państwa dane mogą zostać przekazane do Urzędu Gminy w Nieliszu który hostinguje stronę 
internetową GOK w Nieliszu oraz do Centrum Usług Wspólnych w Nieliszu, które prowadzi 
obsługę księgową Gminnego Ośrodka Kultury.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- 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. 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Niepodanie skutkować będzie brakiem 
możliwości uczestnictwa w Sąsiedzkim Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2020 r.  

Ponad to 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.  

Zasady przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku uczestnika Przeglądu zostało określone w 
załączniku nr 3  

VIII. Termin i miejsce Przeglądu 

Konkurs odbędzie się 05.01.2020  roku w Hotelu Marina w Nieliszu 

Rozpoczęcie występów planowane jest na godz. 14.00. Informacje dotyczące kolejności oraz  
przybliżonej godziny poszczególnych występów będą dostępne u organizatora  tel. 84.631 27 24  

9. Koszty związane z udziałem w Przeglądzie (koszty dojazdu i inne ) pokrywają sami uczestnicy 
lub placówki delegujące (zgłaszające). 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność. 

11. Przypadki nie objęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne rozstrzygać 
będzie Organizator. 

12.Wszelkie informacje o Przeglądzie  udzielane są pod numerem tel. 84 631 27 24 

 
 

 


