
XI POWIATOWY  

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „łosickie Anioły” 
                       REGULAMIN 
  

I. ORGANIZATORZY: Łosicki Dom Kultury.   

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Starosta Powiatu Łosickiego.  

II. CELE FESTIWALU 

Celem festiwalu jest kultywowanie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie Bożego 

Narodzenia, pobudzanie zainteresowania śpiewem i tradycją wśród dzieci i młodzieży, stworzenie okazji 

do skonfrontowania umiejętności wokalnych uczniów uzdolnionych muzycznie z różnych placówek 

powiatu łosickiego.    
 

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA  

Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i 

wokalno-instrumentalne, chóry, schole z terenu powiatu łosickiego (liczba uczestników w zespole nie 

może przekraczać 25 osób). Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnika dostarczona w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2019 r. (środa) pocztą, faksem, e-mailem lub osobiście na 

adres: Łosicki Dom Kultury ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel./fax (83) 359-05-09, 357-34-23; e-mail: 

ldklosice@interia.pl. Festiwal odbędzie się w dniach: 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 (kategorie: 

przedszkola, kl. 0-3, IV-VI) i 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9.00 (kategorie: kl. VII-VIII i gimnazjum, 

szkoły średnie) o godz. 15:00 dorośli w sali widowiskowej ŁDK. Koncert Laureatów Festiwalu odbędzie się 

w niedzielę 27 stycznia 2019 r. na Koncercie Kolęd.   
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch dowolnie wybranych kolęd lub 

pastorałek, w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy (wykaz w załączeniu), a ilość 

wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.  

2. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament „na żywo” lub „półplayback”, mogą również 

występować a capella. Preferowany akompaniament na żywo. Pełne playbacki będą dyskwalifikować 

Wykonawcę. Jeśli Wykonawca posiada akompaniament na płycie CD, bardzo prosimy, aby oba utwory 

nagrane były na jednej opisanej płycie w kolejności wykonania. Nagranie akompaniamentu powinno 

być na płycie CD w formacie AUDIO!!! Czas wykonywania utworów nie może przekroczyć 8 minut.     

3. Każda szkoła, przedszkole, parafia, dom kultury z powiatu łosickiego może zgłosić 1 uczestnika w 

każdej kategorii (eliminacje do festiwalu należy przeprowadzić w swojej placówce).     

4. Uczestnicy oceniani będą:  

 w dwóch kategoriach grupowych – soliści i zespoły wokalne, 

 w sześciu kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 0-3 szkoły podstawowe, klasy IV-VI szkoły 

podstawowe, klasy VII-VIII i gimnazjum, szkoły średnie i dorośli.  

5. W grupie śpiewaczej najstarszy uczestnik określa kategorię wiekową.  

6. Osoba, która nie jest już uczniem, może tylko akompaniować soliście bądź grupie śpiewaczej, 

natomiast sama nie może śpiewać.  

7. Kryteria oceny jury: muzykalność, walory głosowe, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. Jury 

szczególnie będzie brało pod uwagę prezentacje rzadko wykonywanych kolęd.    

8. Program Festiwalu zostanie umieszczony na stronie internetowej gmina.losice.pl, powiat.losice.pl w 

zakładce ŁDK (konkursy i festiwale) do dnia 18 stycznia 2019 r.  

9. Dojazd uczestników i ubezpieczenie na własny koszt. 

10. Dla wyróżnionych i laureatów przewidziane są statuetki i dyplomy.   

11. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla wykonawców i uczestników.   

12. Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację.  

13. Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu festiwalu należy do organizatorów.  

14. Jury ma prawo swobodnego rozdziału nagród i wyróżnień. 



15. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody 

na publiczne, nieodpłatne nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Festiwalu. 

Powstały materiał będzie wykorzystywany w publikacjach dotyczących Festiwalu w celach 

informacyjnych i reklamowych Łosickiego Domu Kultury dotyczących działalności statutowej ŁDK 

zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją XI Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „łosickie 

Anioły” jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09. 

2. W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

numer telefonu 575-002-192). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6.  W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy rekreacyjnej dane osobowe zwycięzców mogą być 

przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

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

osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Organizacja Festiwalu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny 

udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  

 

 


