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XIII Grodziskie Kolędowanie odbędzie się w dwóch formach: tradycyjnego koncertu 
grodziskich chórów oraz konkursu kolęd online, skierowanego do dzieci i młodzieży.  
 
ORGANIZATORZY: 
OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 
GRODZISKI CHÓR BOGORYA 
 

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD ONLINE 
 
I. Cele konkursu  
1. Podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek  
2. Motywowanie młodzieży do samodzielnego wykonywania muzyki 
3. Rozwijanie uzdolnień muzycznych i rozbudzanie zamiłowania do śpiewu 
4. Rozwijanie lokalnej kultury muzycznej  
 
II. Warunki uczestnictwa 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież – mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki 
oraz uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i średnich, znajdujących się 
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. W konkursie nie mogą uczestniczyć obecni i byli 
członkowie Grodziskiego Chóru Bogorya ani laureaci I-III miejsca w poprzednich dwóch 
edycjach Grodziskiego Kolędowania online. 
 
III. Kategorie 
Konkurs przeznaczony jest dla solistów i odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

• A szkoła podstawowa, klasy I-III 

• B szkoła podstawowa, klasy IV-VI 

• C szkoła podstawowa, klasy VII-VIII 

• D szkoła ponadpodstawowa 
 
IV. Zasady konkursu 
Dla każdej kategorii wiekowej została wybrana jedna kolęda, którą należy nagrać do podkładu 
zamieszczonego na stronie centrumkultury.eu 

• Kategoria A – kolęda „Lulajże, Jezuniu” 

• Kategoria B – kolęda „Przybieżeli do Betlejem” 

• Kategoria C – kolęda „Anioł pasterzom mówił” 

• Kategoria D – kolęda „Tryumfy Króla Niebieskiego” 
W każdej kategorii dostępne są podkłady w dwóch tonacjach: wyższej i niższej. 
Każdy uczestnik może wybrać tonację odpowiednią dla swojego głosu.  
Na stronie Centrum Kultury zostaną zamieszczone podkłady, materiały do nauki oraz nuty i 
teksty wszystkich czterech kolęd. Nagrania powinny być zgodne z zamieszczonymi nutami i 
zawierać podane zwrotki tekstu. 
 
V. Przesyłanie nagrań 
Uczestnicy konkursu wypełniają formularz zgłoszeniowy i nagrywają śpiew do podkładu 
zamieszczonego na stronie Centrum Kultury. Na stronie centrumkultury.eu w zakładce 



KOLEDOWANIE znajduje się dokładna instrukcja nagrywania. 
Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w formacie pdf oraz nagranie 
(sam wokal) w formacie mp4 uczestnicy przesyłają poprzez dysk wirtualny (np. wetransfer, 
sendspace, dropbox) na adres: koledowanie@centrumkultury.eu w terminie do 31 stycznia 
2023 r. 
 
VI. Ocena nadesłanych nagrań i ogłoszenie wyników 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2023 r. po południu. Najlepsze wykonania 
zostaną opublikowane na stronie centrumkultury.eu w formie wirtualnego koncertu 
laureatów. 
Jury złożone z zawodowych muzyków oceniać będzie:  

• Ogólny wyraz artystyczny 

• Zgodność wykonania z zapisem nutowym i słownym. 

• Czystość intonacji 

• Emisję głosu 

• Dykcję 

• Interpretację  
 
VII. Nagrody i wyróżnienia 
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać 
mniejszą lub większą liczbę nagród i wyróżnień. Decyzja jury jest ostateczna. Wszyscy 
uczestnicy dostaną dyplomy uczestnictwa. 
 
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 (dalej jako: 
RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące 
przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy 
Panią/Pana, że: 
Administratorem danych jest OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w 
Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Spółdzielcza 9. Z administratorem danych można się skontaktować 
poprzez adres email rodo@centrumkultury.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
▪ subskrypcji do newslettera, 
▪ dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora 
▪ realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
▪ wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 

iit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych, 
▪ dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. 
▪ dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co 

obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli 
statystycznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

▪ zapewniania pełnej funkcjonalności serwisów, responsywności i interoperacyjności – 
podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

▪ ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu OŚRODEK 
KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI oraz terenu OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK 
MAZOWIECKI; 

▪ zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez udostępnienie Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy 

Część Twoich danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z serwisów OŚRODKA 
KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI może być przetwarzana także w celach  działalności 



prasowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z art. 2 Prawa prasowego oraz art. 
85 RODO, jeżeli 
w przypadku przetwarzania danych w celach związanych z działalnością prasową, OŚRODEK KULTURY 
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI nie jest zobowiązane do wykonania niektórych obowiązków 
prawnych związanych z ochroną danych, w tym m.in. do realizowania obowiązków informacyjnych. 
Pamiętaj jednak, że dane osobowe gromadzone w związku z prowadzeniem przez nas działalności 
prasowej są objęte tajemnicą dziennikarską. Tajemnica ta obejmuje swoim zakresem nie tylko dane 
osób udzielających informacji, które zostały opublikowane albo przekazane do opublikowania. Chroni 
także tych, których dotyczą wszelkie informacje, jakich ujawnienie mogłoby naruszać ich chronione 
prawem interesy  (art. 15 Prawa prasowego).  
Odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
▪ podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna 

urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do 
kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, 

▪ podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 
pomoc prawną, podatkową i rachunkową 

▪ Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach 
Serwisu. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin 
użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych 
podstron, spędzonego na nich czasu oraz sposobów przechodzenia pomiędzy poszczególnymi 
stronami. 

▪ Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. 
PrivacyShield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) w związku z czym przekazywanie Twoich danych do 
Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardami bezpieczeństwa określonego w 
obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google znajdziesz na 
stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością 
nawiązania kontaktu z Państwem i tym samym uniemożliwia przesyłanie Newslettera. 
Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) 
odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu 
zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT. 
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@centrumkultury.eu lub 
osobiście w siedzibie OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim  przy ulicy Spółdzielcza 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 
niezgodnie 
z RODO. 
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