
 

 

             PIŃCZOWSKI PRZEGLĄD  
        KOLĘD  

                      I PASTORAŁEK 
                   „CICHA NOC” 

 
 

 

    REGULAMIN 
 

Organizatorem przeglądu jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów 
 

CEL PRZEGLĄDU  
a) krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek  
b) utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów kolęd i pastorałek  
c) łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie  
d) wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości zaprezentowania ich 

uzdolnień. 
 
 

    MIEJSCE I TERMIN:  
Hala Widowiskowo-Sportowa POKSTiR przy ulicy Republiki Pińczowskiej 42, 18.12.2022, godz.15:30 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OCENA  
Oceny dokona oklaskami i owacjami publiczność oraz organizatorzy Kiermaszu Świątecznego.  
 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 
Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego uczestnikami mogą 
być: chóry, amatorskie zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, instrumentalne. Mile widziane 
zespoły przedszkolne, szkolne, stowarzyszenia, zespoły rodzinne, stowarzyszenia, koła gospodyń,  kapele 
ludowe,   

 



Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest:  
 zapoznanie się z niniejszym regulaminem; 

 
 dokonanie zgłoszenia uczestnika przeglądu na KARCIE ZGŁOSZENIA do sekretariatu 

Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, bądź mailem na adres: psck@psck.pl,  co 
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

 
 w imieniu małoletnich uczestników zgłoszenia do przeglądu, czynności z 

zakresu spraw organizacyjnych, dokonują rodzice lub opiekunowie prawni; 
 

 w przypadku zespołów i chórów zgłoszenia do przeglądu oraz czynności z 
zakresu spraw organizacyjnych dokonuje osoba będąca ich przedstawicielem; 

 
 złożenie oświadczenia o zgodzie na upublicznianie danych osobowych i zgodzie na 

rozpowszechnianie wizerunku (Oświadczenie 1a, 1b lub 1c). 

 
Prezentacja 

Uczestnicy prezentują od 1 do 3 utworów (kolędy, pastorałki)  
 

Zgody 
 

Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zgodzie na rozpowszechnianie 

wizerunku muszą być dostarczone wraz z kartą zgłoszenia. W przypadku małoletnich uczestników 

przeglądu oświadczenia o zgodzie powinny być wyrażone przez rodzica, opiekuna prawnego lub 

opiekuna artystycznego dysponującego pełnomocnictwem do takich czynności, udzielonym przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

  TERMINY:  
 Przyjmowanie zgłoszeń do 14.12.2022.  
 Prezentacje w  Hali Widowiskowo-Sportowej POKSTiR przy ulicy Republiki Pińczowskiej 42 

  18.12.2022 godz. 15:30 
 

 
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
Karta zgłoszenia oraz oświadczenie jest integralną częścią regulaminu.  
Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a 
28-400 Pińczów 
tel: 41 357 24 24 

 
 Dane kontaktowe:  
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a 
28-400 Pińczów 
tel: 41 357 24 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psck@psck.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA  
Administratorem Danych Osobowych jest 
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.  

Można się z nami skontaktować:  
listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres:  
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów  
telefonicznie, pod nr. telefonu: 41-357-24-24,  
mailowo, przesyłając korespondencję na adres: psck@psck.pl. 

 
Źródło i zakres przetwarzanych danych – w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą nie zgłosiła 

się osobiście Dane osobowe w zakresie (imię, nazwisko, wizerunek zarejestrowany na nagraniu) 

uzyskaliśmy od osoby, która zgłosiła Pana/Panią do udziału w konkursie.  
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych  
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:   

publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęcia,  nagrania, w 

przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO, lub art. 9 ust 2 lit a RODO   
realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,   
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - archiwizacja 
dokumentów,   

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust 1 lit e RODO, 

wynikających: z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. 

Odbiorcy danych  
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z nami, w związku ze 
świadczeniem usług: hostingowych, wsparcia informatycznego, dostawy i wsparcia oprogramowania 
dziedzinowego.  
Okres retencji danych  
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:   

25 lat – zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,  
do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych na 
podstawie zgody, do czasu przedawnienia roszczeń.  

 
Przysługujące prawa  
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:  

prawo dostępu do treści swoich danych,  
prawo do sprostowania danych,   
prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez 

podstawy prawnej, prawo do przenoszenia danych, których podstawą 

przetwarzanie jest zgoda lub umowa, prawo ograniczenia przetwarzania,  
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
prawo wniesienia sprzeciwu,   
prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
Dobrowolność podania danych  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w realizowanym konkursie. 
 


