
XI PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK  

 
1. Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury 

                        38-500 Sanok, Plac św. Michała 6 tel. (013) 46 309 15     

                         e-mail imprezymdksanok@wp.pl    www.mdksanok.pl 

                          XI edycję konkursu objął patronatem honorowym  

                                  Podkarpacki Kurator Oświaty 

2. Termin konkursu: 30-31 stycznia 2019    godz.10.00 

3. Miejsce Konkursu:    Klub Naftowca "Górnik" 

4. Końcowy termin zgłoszeń:  25 stycznia 2019 

 Zgłoszenia przyjmujemy  osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Organizator  zastrzega sobie  możliwość zmiany terminu i miejsca przeglądu.  

5.  Cele i założenia: 

 Utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.  

 Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed 

zanikaniem zwyczaju kolędowania. 

 Pobudzanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.                 

6.  Warunki uczestnictwa: 

 wykonawca (solista lub zespół) przedstawia jedną kolędę lub pastorałkę, którą 

zaprezentuje na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek MDK – Sanok po raz pierwszy. 

 wykonawcy korzystają  z  własnego akompaniamentu lub podkładu muzycznego, 

który należy przesłać do 25.01.2019 na email: 

imprezymdksanok@gmail.com    oraz  na pendrive  

 UWAGA!!! na pendrive może znajdować się tylko jeden zgłoszony do 

konkursu utwór. 

7. Sposób oceniania: 

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań 

repertuarowych, 

 interpretacja utworów, muzykalność i warunki głosowe, 

 wartość artystyczną opracowania muzycznego, 

 DECYZJE JURY SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE. 

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych: 

30.01.2019 godz.10.00 

Grupa I -  zespoły  przedszkola i oddziały  zerowe 

Grupa II - soliści przedszkola i oddziały  zerowe 

Grupa II - zespoły klasy 1-3  szkoły podstawowe 

Grupa IV - soliści  klasy 1-3  szkoły podstawowe 
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          31.01.2019 godz.10.00 

Grupa V - zespoły klasy 4-6  szkoły podstawowe  

Grupa VI  - soliści  klasy 4-6  szkoły podstawowe  

Grupa VII - zespoły klasy 7-8 oraz 1  gimnazjum 

Grupa IX  - soliści klasy 7-8 oraz 1 gimnazjum  

Grupa X  - zespoły szkoły średnie 

Grupa XI  - soliści szkoły średnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! PROSIMY O PRZESŁANIE PODKŁADU MUZYCZNEGO 

DO 21.01.2019  NA ADRES EMAIL: imprezymdksanok@gmail.com 



                                             Klauzura RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego syna/córki przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6  w celu  organizacji                    

XI Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Dane obejmują moje imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem świadomy/świadoma, że podanie 

danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać                  

w dowolnym momencie. 

 

Klauzula informacyjna: 

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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w 

Sanoku z siedzibą :   Pl. Świętego Michała 6 38-500 Sanok 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo 

pod adresem:    iod-mdksanok@wp.pl ; 

3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu 

organizacji i obsługi uczestników XI Przeglądu Kolęd i Pastorałek                    

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lub do czasu cofnięcia zgody. 

4.  Dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom , patronom 

oraz partnerom wydarzenia. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Młodzieżowego Domu Kultury w 

Sanoku dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych;  

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na 

przetwarzanie danych. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak 

ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
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