
 
Regulamin 

          Sąsiedzki Przegląd 

          Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 

„Narodziła nam się Dobroć” 
Nielisz 2023 r. 

I. Organizatorzy Przeglądu 

Gminny Oś rodek Kultury w Nieliszu, Gmina Nielisz, Hotel Marina w Nieliszu. 

II. Cele Przeglądu 

- prezentacja wartoś ciowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieś ni o 

tematyce boż onarodzeniowej, 

- wyszukiwanie talentó w, 

- umoż liwienie konfrontacji własnych umiejętnoś ci z innymi Wykonawcami, 

- poznanie, integracja oraz wymiana doś wiadczeń  między ró ż nymi ś rodowiskami 

muzycznymi działającymi w sąsiednich gminach. 

Przegląd nie ma charakteru konkursu - jest świątecznym, muzycznym spotkaniem integracyjnym 

III. Kategorie występów 

- soliś ci – wokaliś ci 

- zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne i chó ry 

Wykonawcy mogą prezentować  utwory a capella, lub z dowolnym akompaniamentem 

(akompaniator, zespó ł instrumentalny, pó łplayback). 

Każ dy Wykonawca (solista lub zespó ł) moż e zaprezentować  max 2 utwory, któ rych łączny 

czas nie powinien przekraczać  8 min. 

IV. Uczestnicy 

 Dzieci i młodzież  szkó ł podstawowych, ś rednich, doroś li  

Mieszkań ćy gmińy Nieliśż óraż ińńyćh gmiń ż terńu pówiatu żamójśkiegó i ińńyćh śąśiadująćyćh 
pówiató w.  

V. Podmioty/instytucje uprawnione do zgłaszania uczestników 

 Szkoły, instytucje kultury, stowarzyszenia, grupy nie formalne, zgłoszenia osobiste – bez 

poś rednictwa instytucji czy organizacji, inne. 

VI. Udział w Przeglądzie 

1. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest nadesłanie do dnia 05.01.2023 r. na adres: 

Gminny Oś rodek Kultury w Nieliszu Nielisz 199, 22-413 Nielisz 

z dopiskiem „Przegląd Kolęd” 

poprawnie wypełnionych i podpisanych:  

 

 -Karty uczestnictwa – załącznik nr 1 (soliś ci) lub załącznik nr 2 (zespoły/chó ry) wraz  

z Klauzulą informacyjną - załącznik nr 3  



Uwaga! Na Kracie uczestnictwa dotyczącej występó w solowych (zał. nr1) wymagany jest 

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie występu/instruktora oraz w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych podpis uczestnika lub w przypadku osó b niepełnoletnich 

rodzica/ opiekunka prawnego. 

 - Zgody na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 4. Uwaga! W przypadku występó w 

grupowych załącznik nr 4 wypełnia i podpisuje każ dy członek grupy lub w przypadku osó b 

niepełnoletnich rodzice/ opiekunowie prawni.  Uwaga! Na Kracie uczestnictwa dotyczącej 

występó w solowych wymagany jest podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie 

występu/instruktora oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych podpis uczestnika 

lub w przypadku osó b niepełnoletnich rodzica/ opiekunka prawnego. 

2. Karty Uczestnictwa moż na ró wnież  nadsyłać  elektronicznie na adres gok@nielisz.pl  

3. Nadesłanie zgłoszenia jest ró wnoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 

s. 1, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Nieliszu, adres: Nielisz 199, 22-413 Nielisz adres e-mail: gok@nielisz.pl, 84 631 27 24. 

2. Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w XII Sąsiedzkim Przeglądzie 

Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2023 

r., którego organizatorem jest GOK w Nieliszu na podstawie wyrażonej przez Uczestnika 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody oraz 

dokumentowania działalności kulturalnej zgodnie z kategorią archiwalną. 

5. W związku z udziałem w XII Sąsiedzkim Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Pieśni 

Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2023 r. dane osobowe będą 

publikowane na stronie internetowej GOK w Nieliszu. Odbiorcami danych mogą być osoby 

upoważnione, działające z polecenia Administratora. Pani/Pana dane mogą zostać 
przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług 

serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu 

księgowości lub obsługi prawnej, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
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następujące prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach 

społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z 

decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2021/914 z dnia 27 czerwca 2021 r. w 

sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych 

osobowych do państw trzecich na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2016/679.  Do wszystkich informacji o Uczestnikach ujawnionych na Fanpage’u 

organizatora konkursu (Administratora danych osobowych) dostęp posiadają Facebook 

Ireland Ltd. w tym pozostałe spółki grupy Facebook, takie jak Facebook Inc. z siedzibą w 

Menlo Park (USA), do których te dane są transferowane w związku z celami wskazanymi 

w polityce prywatności Facebook’a, a wszystkie publiczne interakcje na profilu 

Administratora są widoczne dla jego innych użytkowników. Ponadto Administrator 

zauważa, że dane osobowe będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie 

obowiązują inne niż na terytorium EOG przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 

które mogą nie gwarantować odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. 

 

VIII. Termin i miejsce Przeglądu 

Przegląd odbędzie się 15.01.2023  roku w Hotelu Marina w Nieliszu 

O godzinie rozpoczęcia Przeglądu oraz kolejnoś ci występó w Organizator poinformuje w 

pó ż niejszym czasie.    

IX. Informacje dodatkowe  

1. Koszty związane z udziałem w Przeglądzie (koszty dojazdu i inne) pokrywają sami 

uczestnicy lub placó wki delegujące (zgłaszające). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jeż eli nastąpi taka 

koniecznoś ć . 

3. Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne 

rozstrzygać  będzie Organizator. 

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

 

 

 



 


