
 

XII Tomaszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek 

(o zasięgu powiatowym) 

styczeń 2023 r. 

 

Regulamin festiwalu: 

1. Głównym organizatorem Festiwalu jest: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Festiwal adresowany jest do dzieci oraz 

młodzieży z powiatu tomaszowskiego.  

2. Przesłuchania konkursowe dla: 2 podmiotów z placówki w każdej kategorii (np., 2 solistów 

lub 2 zespoły lub 1 solista i 1 zespół) odbywać się będą w następujących kategoriach 

wiekowych: 

a. przedszkola (wiek 3-6 lat) 
b. szkoły podstawowe (I-III) (wiek 7- 9 lat) 

c. szkoły podstawowe  (IV- VI) (wiek 10 - 12 lat) 

d. szkoły podstawowe (VII -VIII) (wiek 13 – 14 lat) 

e. szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe (wiek 15 – 19 lat) 
Uwaga!!! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

w chwili wysyłania zgłoszenia. 

Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne!!! Do konkursu dopuszczamy 

uczestników z instytucji tj. przedszkola, szkoły, domy kultury, parafie, fundacje, 

stowarzyszenia itp. 
3. Osoby spoza wymienionych kategorii będą automatycznie dyskwalifikowane.  

4. W przypadku zespołów/duetów o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 

najstarszego wykonawcy. 

5. Prezentacje oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów festiwalu. 

Decyzje Jury są ostateczne.  

6. Wykonawcy prezentują 1 kolędę* lub pastorałkę** w języku polskim albo utwór 

o narodzeniu Pana Jezusa, które nie powinny przekraczać 4 minut. Utwór może być wykonany 

z podkładem muzycznym lub akompaniamentem „na żywo” albo  a’cappella. 

UWAGA!!! 

*kolęda      – polskojęzyczna pieśń religijna o tematyce związanej z narodzeniem 

Chrystusa 

**pastorałka – ludowa pieśń polska o wesołym, lekkim charakterze, związana 

z narodzeniem Chrystusa 

7. Jeśli utwór będzie niezgodny z wytycznymi punktu 6, organizator może poprosić 

o zmianę repertuaru.  

8. Kryteria oceny jury:  

a. zgodność prezentacji z regulaminem, 

b. dobór repertuaru dostosowany do wieku i umiejętności uczestnika 

c. walory artystyczne: intonacja, interpretacja, dykcja, oryginalność wykonania 

utworu, indywidualność artystyczna, 

d. ocenie jury podlegać będzie również poziom artystyczny wykonania akompaniamentu, 

e. ogólny wyraz artystyczny. 

9. Warunkiem udziału jest: 

- zgłoszenie solisty/zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

https://forms.gle/61z9HvknC3PrW5mh9 w nieprzekraczalnym terminie do 09.XII.2022 r. (jeśli 

nie otrzymają Państwo potwierdzenia na adres podany w formularzu, prosimy o kontakt pod nr 

https://forms.gle/61z9HvknC3PrW5mh9?fbclid=IwAR2ge0rqmvxfjtYaB6DLIiLrTWV2yc0F3WvuwzUtkaaPbQIf_oPYEE0V0ZU


tel. 607075471 lub xiifestiwalkoled@gmail.com . Ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas 

oczekiwania może wynieść do 2 dni). 

- zaznaczenie w formularzu (w wyznaczonym polu) dokonania wpłaty akredytacyjnej 

w wysokości 25 zł/osobę i przesłanie scanu/zdjęcia wpłaty na e-maila 

xiifestiwalkoled@gmail.com . Przelewy proszę dokonać na konto Rady Rodziców przy II LO 

34 9291 0001 0126 1763 3000 0010 z dopiskiem „Imię i nazwisko, XII Festiwal Kolęd 

i Pastorałek” 

10. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:  

a. - akceptacją regulaminu, 

b. - zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 

c. - zgodą na udostępnienie nagrania jury oraz podczas koncertu finałowego (online) 

odbiorcom internetowym, 

d. - zgodą na wykorzystanie przez organizatora wizerunku i głosu z przesłanego      

             nagrania. 

 

Uwaga!!! 

Wszelkie niezgodności danych ze stanem faktycznym, są równoznaczne z dyskwalifikacją.  

 

 

11. Przesłuchania planowane są stacjonarnie w dniu 16.12.2022 r. w PCAS (Powiatowe 

Centrum Animacji Społecznej) w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 20/24 

12. Wszelkie komunikaty dotyczące konkursu umieszczane będą na stronie 

www.2liceum.pl oraz https://www.facebook.com/festiwaltomaszow 

13. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody (I, II, III) i wyróżnienia.  

UWAGA !!! Organizatorzy zastrzegają sobie inny przydział nagród. 

 

 

14. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

 

Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udzielają: 

- Mariola Rychlik     tel. 607075471, email: xiifestiwalkoled@gmail.com 

- ks. Grzegorz Chirk tel. 501250182 

 

HARMONOGRAM konkursu stacjonarnie 

- do 09.12.2022 r. – zgłoszenia 

- w dniu 16.12.2022 r. - przesłuchania  

- do 18.12.2022 r. – ogłoszenie listy uczestników koncertu laureatów i finalistów 

- w dniu 8.01.2023 r.  – koncert i ogłoszenie wyników 
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ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA 
  

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie 
wizerunku mojego dziecka:                           

 

……………………………………………………………………………………………….................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

w tym: 

a. fotografii zawierających wizerunek dziecka, 
b. nagrania w formie zapisu audio video zawierającej wizerunek dziecka  
c. nagrania audio będącymi zapisem  głosu dziecka. 

podczas XII Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek i publikację ich na stronie 
internetowej https://www.2liceum.pl oraz 
https://www.facebook.com/festiwaltomaszow oraz w mediach (m. in. gazetach,  fb, 
stronach internetowych), w celu promowania festiwalu. 
 

……………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, 
że: 
1. Administratorem danych osobowych: 
jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz,., 97-200 
Tomaszów Maz. ul. Jałowcowa 10, reprezentowane przez Organizatorów. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 
sekretariat@2liceum.pl lub pisemnie na adres administratora danych. 
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału Państwa dziecka w XII 
Tomaszowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
• zgoda wyrażona na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  
•  realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających 
m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda 
osoby (wizerunek), dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w treści zgody, lub do momentu wycofania zgody. 

https://www.2liceum.pl/
https://www.facebook.com/festiwaltomaszow
mailto:sekretariat@2liceum.pl


5. Odbiorcy danych osobowych: 
Administrator nie będzie udostępniał podanych danych osobowych innym odbiorcom nie 
związanym z Festiwalem. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Mają Państwo prawo:  
a) do dostępu do treści podanych danych osobowych, oraz ich  sprostowania – na 
zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;  
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na 
zasadach przewidzianych w art. 17 RODO;  
c) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach 
przewidzianych w art. 18 RODO;  
d) wycofania wyrażonej zgody;  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach 
przewidzianych w art. 21 RODO;                  
 f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie. 
 

Zapoznałem/łam się …………………………………………………….. 

podpis opiekuna prawnego 


