
Regulamin XIII 

Integracyjnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla uczniów 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6   

z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie w roku 

szkolnym 2022/2023 

Organizator:   

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie  

Koordynatorzy: Anna Cierpich, Agnieszka Kopek  

       Konkurs odbędzie się dnia 16 grudnia 2022 r 

                             o godzinie 10.00 w auli szkolnej. 

Cele:  

• kultywowanie i upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych poprzez podtrzymywanie obyczaju 

śpiewania lub grania kolęd i pastorałek  

• rozbudzanie zainteresowań muzycznych  

• rozwijanie talentów muzycznych  

• upowszechnianie kultury muzycznej 

 Uczestnicy:  

Uczniowie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 25 oraz XX Liceum Ogólnokształcącego 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:  

• uczniowie szkoły podstawowej z klas 1 – 3   

• uczniowie szkoły podstawowej z klas 4 – 6  

• uczniowie liceum z klas 1-4 

 Warunki uczestnictwa:  

• Każdy uczestnik przygotowuje dowolną  kolędę lub pastorałkę   z akompaniamentem, 

 a capella (bez akompaniamentu) lub we własnym wykonaniu instrumentalnym.  

• Uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć instrumentaliści (rodzeństwo, rodzice lub opiekunowie) 

wykonujący akompaniament, który nie będzie oceniany.  

• Dopuszczalny jest podkład muzyczny (akompaniament) pochodzący z legalnie udostępnionych nagrań 

z Internetu.  

• Zgłoszenie do wychowawcy klasy chęci udziału w konkursie wraz z podaniem tytułu kolędy 

       lub pastorałki do dnia 6 grudnia 2022r..  

Kryteria oceny:  

• czystość śpiewu,  

• wyrazistość wykonywanego tekstu,  

• stopień trudności wykonywanego utworu,  dbałość o scenerię i strój podczas nagrania, ogólny wyraz 

artystyczny.  

Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatorów Konkursu dokona oceny występów uczestników 

według powyższych kryteriów.   

Uwagi końcowe:  

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 grudnia 2022r. podczas konkursu. 



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, dokumentowania twórczości uczestników 

konkursu oraz  podania do publicznej wiadomości wizerunku i danych osobowych osób, biorących  w 

konkursie – informacje umieszczone zostaną na szkolnej stronie szkoły i szkolnym facebooku.    

Klauzula informacyjna RODO  

1. Administratorem danych osobowych Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.  

2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 14 6558018, www.zso6.tarnow@wp.pl   

3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: a. imiona 

i nazwisko,  

b. płeć,  

c. miejsce nauki i klasa,  

d. wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów  na 

przetwarzanie wizerunku dziecka.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane, w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie:  art. 

6 ust.1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne – Dz.U.2017.862); art.6 ust.1 lit. e RODO,  tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

5. Dyrektor powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IDO) zgodnie z art.158 ustawy  o ochronie danych 

osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji 

swoich praw w tym zakresie. Kontakt: zso6.tarnow@wp.pl  tel.: 14 6558018  

6. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające  i utrzymujące 

stronę internetową oraz pocztę elektroniczną ZSO nr6; każdorazowo administratorom stron społecznościowych, 

na których opublikowane zostaną nagrania i zdjęcia lub film dokumentujący Konkurs; skład jurorski; podmiot 

zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu; koordynatorzy Konkursu.  

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

8. Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych w 

każdym momencie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie 

wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik lub rodzic/prawny opiekun Uczestnika nieletniego 

zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do  SZO nr 6.  

9. Każdy z Uczestników ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.  

10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału  w Konkursie.  

11. Dane osobowe  Uczestników nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów 

informatycznych.  

12. Działając na podstawie art.6 ust. 1 lit. a i arart.7 Rozporządzenie 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Administratora: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.  
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