
REGULAMIN
XV WOJEWÓDZKI KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 

,,HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

1. Organizator: 
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8, woj. śląskie, powiat wodzisławski

Termin  nadsyłania  kart  zgłoszeń,  potwierdzeń  wpłat  wpisowego  oraz  podkładów muzycznych  (format  mp3): 
9.12.2022 r. (piątek) godz. 1000 

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: okg.gck@gorzyce.pl,  
lub osobiście w siedzibie GCK Gorzyce (44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8)

Wpłaty wpisowego na konkurs w wysokości 50,00 zł – soliści, 100,00 zł – zespoły (w tym duety i tercety, schole), 
można wpłacić w siedzibie organizatora lub przelewem bankowym na konto 
nr: BS w Gorzycach 53 8469 0009 0027 8584 2000 0001 
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika/grupy, HEJ KOLĘDA 2022

Termin Przesłuchania: 15.12.2022 r. (czwartek) od godziny 1100

Miejsce: sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Gorzycach, 
ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
Uczestnicy zostaną poinformowani o godzinie przesłuchania drogą telefoniczną lub mailową.
O kolejności występów decyduje Organizator.

Termin Koncertu Laureatów: 06.01.2022 r. r. godz. 17.00
Miejsce: Kościół pw. Anioła Stróża w Gorzycach, województwo śląskie
Zasięg konkursu: województwo śląskie 

2. Cele konkursu:
a) prezentacja talentów oraz dorobku artystycznego mieszkańców województwa śląskiego,
b) kultywowanie tradycji śpiewania oraz wykonywania kolęd i pastorałek,
c) integracja środowisk muzycznych, integracja międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji kolędowania,
d) rozbudzanie wrażliwości muzycznej.

3. Warunki uczestnictwa:
a) konkurs  jest  adresowany  do  wszystkich  grup  wiekowych  (dzieci,  młodzież,  dorośli),  w  następujących

kategoriach:
             I Kategoria: soliści

 II Kategoria: zespoły wokalne (także duety, tercety)
III Kategoria: zespoły wokalno-instrumentalne

b) do konkursu należy przygotować dwa utwory z gatunku kolęd, pastorałek lub utworów o tematyce świątecznej
(okres Bożego Narodzenia). Jeden z utworów powinien być polską kolędą tradycyjną (dopuszcza się jednak
wykonanie kolędy Cicha noc)

c) łączna prezentacja utworów nie może przekroczyć 7 minut.

about:blank


4. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie:
prof. dr hab. Izabella Zielecka-Panek - profesor sztuk muzycznych, chórmistrz, nauczyciel akademicki w Instytucie
Sztuk  Muzycznych  Uniwersytetu  Śląskiego,  prezes  Fundacji  Muzyka  Bez  Granic,  wieloletni dyrygent  Chóru
Uniwersytetu Śląskiego Harmonia,  Silesian Chamber Choir Ad libitum i  Zespołu Śpiewaczego Bełszniczanki,
dyrektor i pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie. W swoim dorobku
posiada 16 płyt CD, 70 czołowych nagród w konkursach międzynarodowych, około 1000 koncertów, a także
ponad 50 dzieł oratoryjno-kantatowych. 

mgr Emilia Kopiec –  dyrygent i założyciel Miejskiego Chóru Młodzieżowego Canticum Novum w Wodzisławiu
Śląskim,  dyrektor  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  nr  1  w  Wodzisławiu  Śląskim.  Wraz  z  chórem  wielokrotnie
reprezentowała miasto Wodzisław Śląski na konkursach krajowych i zagranicznych. 

mgr  Dariusz  Panek –  muzyk,  kompozytor,  aranżer,  oligofrenopedagog,  stroiciel  fortepianów,  muzyk  sesyjny,
nauczyciel muzyki, śpiewak Silesian Chamber Choir Ad libitum. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego na
kierunku  Edukacja  artystyczna  w  zakresie  sztuki  muzycznej  oraz  na  kierunku  Pedagogika  specjalna  -
Oligofrenopedagogika,  a  także  Akademii  Muzycznej  w  zakresie  dyrygentury  chóralnej.  Wielokrotnie
reprezentował Polskę w międzynarodowych konkursach muzycznych na całym świecie.

5. Kryteria oceny
a) intonacja, emisja głosu, dykcja,
b) dobór i oryginalność repertuaru,
c) muzykalność i walory artystyczne,
d) ogólny wyraz artystyczny.

6. Uwagi:
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyłączenia  z  udziału  zgłoszeń  niespełniających  wymogów  niniejszego
regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu.

7. Nagrody: 
O ilości przyznanych nagród i wyróżnień decyduje Organizator. Przywidziano finansową nagrodę Grad Prix.

8. Ogłoszenie wyników:
Wyniki zostaną opublikowane do dnia 16.12.2022 r.  do godziny 20:00 na stronie  www.gck.gorzyce.pl oraz na
Facebooku Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

9. Koordynatorki konkursu:
Urszula Wachtarczyk – koordynator artystyczny, OK w Gorzycach (tel. 605 031 893), okg.gck@gorzyce.pl
Izabela Granieczny – koordynator merytoryczny, OK w Gorzycach (tel. 604 565 099), okg.gck@gorzyce.pl
Marta Albin – koordynator techniczny, OK w Gorzycach (tel. 692 453 437), unas@gorzyce.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu!
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.  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), zwanego dalej
„RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest:  Gminne  Centrum  Kultury  w  Gorzycach,  ul.  Mikołaja
Kopernika 8, 44-350 Gorzyce.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: iod.gck@gorzyce.pl
3. Cele  i  podstawy  przetwarzania  danych  osobowych  -  Państwa  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Państwa

podopiecznych będą przetwarzane w celu:
• realizacji konkursu „Hej, kolęda, kolęda” realizowanego w Ośrodku Kultury w Gorzycach  - podstawa prawna -

art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 
• przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji  obowiązków prawnych Administratora w ramach

działalności statutowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• określonym w zgodzie,  w przypadku wyrażenia  przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych

osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
4. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony
ograniczających tę zgodę,

• w przypadku niezbędności danych na cele konkursowe – przez czas niezbędny do organizacji konkursu w tym
ogłoszenia wyników, promocji wydarzenia, 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia
tego uzasadnionego interesu.

5. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia  (w  określonych  sytuacjach)  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania (w określonych sytuacjach), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na wskazane powyżej dane adresowe.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować

brakiem możliwości udziału w konkursie.
8. Uzyskanych  od  Państwa  danych  osobowych  nie  udostępniamy  osobom  trzecim,  za  wyjątkiem  podmiotów

współpracujących z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, z  którymi mamy zawarte umowy na współpracę
przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym
nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze
zlecenie  a  świadczącym  nam  usługi  niezbędne  do  realizacji  naszych  zadań  statutowych  i  wykonania  innych
obowiązków  prawnych  oraz  umownych. Wszystkie  firmy  współpracujące  z  Gminnym  Centrum  Kultury  w
Gorzycach,  które  uzyskują  dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały  się  do ochrony danych
osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w
zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą
zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

9. Z racji tego, że informacja o rozstrzygnięciu konkursu (wynikach) dostępna będzie na stronie www.gckg.gorzyce.pl
oraz na Facebooku Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, Państwa dane osobowe i/lub dane osobowe Państwa
podopiecznych mogą być udostępnione za pośrednictwem ww. kanałów komunikacji. 

10. Administrator  nie  przekazuje  danych  do  państw  trzecich  ani  organizacji  międzynarodowych,  niemniej  jednak
publikowanie informacji o wynikach konkursu na portalu FACEBOOK może być za takie przetwarzanie uznane ze
względu  na  fakt,  iż  sam  portal  społecznościowy  jest  prowadzony  przez  Facebook  Inc.  z  siedzibą  w  USA.
Komunikowanie  się  z  Administratorem  za  pośrednictwem  portalu  Facebook,  komunikatora  Messenger  lub
polubienie  Fanpage’a  wiąże  się  również  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  użytkowników  w/wym  portalu
społecznościowego.  na  portalu  FACEBOOK.  Administrator  pragnie  zaznaczyć,  iż  Facebook  przetwarza  dane
osobowe  na  własnych  zasadach  określonych  we  własnej  polityce  prywatności  dostępnej  pod  adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy. 

11. Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.
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