
,,Pałacowe Kolędowanie 2021”  

Wokalny konkurs kolęd i pastorałek on-line 

Organizatorem konkursu ,,Pałacowe Kolędowanie 2021” - wokalny konkurs kolęd i pastorałek, jest 

Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach, które  zaprasza  do udziału uczniów szkół 

podstawowych, przedszkoli,  młodzież, osoby dorosłe z  terenu miasta i gminy Sanniki oraz całej Polski. 

Zgłoszenia udziału w konkursie, wyłącznie w  formacie MP4 należy składać drogą e-mailową na adres : 

konkursy@ecasanniki.pl lub wetransferem do dnia 1 grudnia 2021 r. do godz. 15:30. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane, organizator nie przewiduje wydłużenia terminu 

przesyłania zgłoszeń. 

Regulamin konkursu 

§ 1 

Organizator oraz miejsce konkursu 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach 

ul. Warszawska 142 

09-540 Sanniki 

Tel.: 24 268 11 08 (nr wew. 21) 

§ 2 

Cel konkursu 

a) kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

b) rozbudzanie chęci wspólnego przeżywania świąt oraz śpiewania kolęd i pastorałek 

c) rozbudzanie zainteresowań muzycznych 

d) integracja dzieci i dorosłych 

e) upowszechnianie kultury muzycznej drogą on-line 

f) promocja sztuki wokalnej drogą on-line 

g) ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych  wśród dzieci i dorosłych. 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1.Zapraszamy do udziału w konkursie osoby w następujących kategoriach wiekowych: 

a)Kat I - dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-III) 

b)Kat II - uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII)  

c)Kat. III - młodzież licealna i dorośli.  

d)Kat IV - „rodzinna” dorośli i dzieci (maksymalnie 2 osoby) bez ograniczenia wieku.   

2. W konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły 2 osobowe wyłącznie w kat.. IV „rodzinna” bez 

ograniczenia wieku.   

3. Uczestnicy wykonają jeden utwór, tj. kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną (o tematyce 

bożonarodzeniowej)  w języku polskim, z akompaniamentem lub podkładem  muzycznym.  

4. Uczestnicy  zgłaszający się do konkursu przesyłają  na adres e-mailowy: konkursy@ecasanniki.pl  

 nagranie kolędy lub pastorałki z uwzględnieniem: 

 czas nagrania 3 minuty max 

 jakość i rozdzielczość  nagrania w formie możliwej jak najwyższej  

 format MP4 

 nagranie telefonem, wyłącznie w orientacji poziomej  

 plik nagrania powinien być opatrzony: imieniem i nazwiskiem  uczestnika oraz tytułem utworu   

(szczegóły przesłania pliku w załączniku) 

5. W wyjątkowych sytuacjach nagrania mogą być przesyłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście na 

nośnikach pamięci typu pendrive.  

mailto:sekretariat@ecasanniki.pl


6.  Ważne!!! Uczestnicy, którzy byli zdobywcami I miejsca w minionej edycji konkursu w 2020 r., nie 

mogą brać udziału ponownie w tej samej kategorii wiekowej.  

 

§ 4 

Kryteria oceny 

Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

a) walory wokalne 

b) warsztat wokalny 

c) interpretację 

d) ogólne wrażenie artystyczne 

e) dobór repertuaru 

f) jakość nagrania 

§ 5 

 

 Wyłonienie laureatów 

1. O wyniku konkursu zadecyduje jury złożone z osób zaproszonych do współpracy oraz pracowników 

Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest: 

a) wyłonienie spośród przesłuchiwanych kategorii 3 najlepszych wykonawców 

       (I, II, III miejsce)  

b) przyznanie ewentualnych wyróżnień w powyższych kategoriach lub nagród specjalnych 

c) komisja konkursowa ma prawo niewskazania wszystkich miejsc w powyższych  kategoriach  

d) spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa może dodatkowo wyłonić 

uczestników do prezentacji utworu podczas wigilii mieszkańców organizowanej w sannickim 

pałacu. 

3. Lista osób nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej: www.ecasanniki.pl, 

Facebooku. Do zwycięzców zostanie również wysłana informacja na adres e-mail wskazany w 

zgłoszeniu. 

4. Organizator przekaże zwycięzcom nagrody przesyłką kurierską na wskazany w formularzu adres 

zamieszkania. 

5. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

6. Spośród nadesłanych i wybranych zgłoszeń konkursowych, Organizator przewiduje wybór  utworów  

i realizację nagrania świątecznego, które zostanie wyemitowane na stronie: www.ecasanniki.pl, 

Facebooku, kanale YouTube w okresie świątecznym.  

 

§ 8 

 

Zobowiązania Organizatora 

1. Organizator jest zobowiązany powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają 

postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób następujący:  

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym 

zachowaniem w interesy osób trzecich  

b) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do 

prób obejścia Regulaminu i zasad Konkursu 

c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie 

prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. Organizator 

poinformuje o zaistniałym fakcie Uczestników na FB, www.ecasanniki.pl 

 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za:  

a) ewentualne problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na spełnienie zasad Konkursu  

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego 

połączenia, mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści 

http://www.ecasanniki.pl/


 

§ 9 

 

Inne postanowienia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 

2. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania 

wydania nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie. 

3. Udział w konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

§ 10 

Klauzula RODO 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie danych osobowych oraz 

wizerunków (m.in. fotografii, nagrań ) uczestników konkursu  na wszystkich polach eksploatacji w celu 

promocji wydarzenia oraz działalności Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w 

Sannikach.  

Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. 

Warszawska 142, 09-540 Sanniki, tel. 24 268-11-08, email: sekretariat@ecasanniki.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@ecasanniki.pl 

3. Dane osobowe: 

a. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne 

przepisy art. 6 ust. 1) 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 „RODO”), w celu zawarcia i realizacji umowy 

b. mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

c. będą przechowywanie nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji 

d. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w RODO 

6. Jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


