
REGULAMIN II LUBYCKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK

W związku z nadal trwającą sytuacją epidemiologiczną SARS-CoV-2 jesteśmy zmuszeni zmienić
zasady  realizacji  tegorocznego  Lubyckiego  Przeglądu  Kolęd  i  Pastorałek,  który  przyjmuje
formułę online. Zachęcamy do wzięcia udziału w Przeglądzie bez wychodzenia z domu! 

I. ORGANIZATOR

1. Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej

II. CELE PRZEGLĄDU

1. Krzewienie polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,
2. Utrwalenie i prezentowanie piękna wciąż aktualnych walorów kolęd i pastorałek,
3. Konfrontacja zespołów w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania,
4. Łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie.

III. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. Przegląd jest imprezą otwartą adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego uczestnikami mogą
być:  chóry,  amatorskie  zespoły  wokalne,  wokalno-instrumentalne  oraz  soliści z  terenu  powiatu
tomaszowskiego. 
2. Wykonawcy przygotowują i nagrywają: jeden dowolnie wybrany utwór: kolęda lub pastorałka, o
czasie nie przekraczającym 4 minut. 
3.  Zgłoszenia  uczestników  chętnych  do  wzięcia  udziału  w  przeglądzie  przyjmowane  będą  do  31
grudnia 2020r. (termin ostateczny) na adres:  biblioteka@lubycza.pl. Do tego terminu należy wysłać
nagranie filmowe z wybraną kolędą lub pastorałką wraz z kartą zgłoszeniową i klauzulą RODO.
4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem 
b)  dokonanie  zgłoszenia  uczestnika  przeglądu  na  karcie  zgłoszeniowej,  co  jest  jednoznaczne  z
akceptacją niniejszego regulaminu 
c)  w  imieniu  małoletnich  uczestników  zgłoszenia  do  przeglądu,  czynności  z  zakresu  spraw
organizacyjnych, dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
d)  w  przypadku  zespołów  i  chórów  zgłoszenia  do  przeglądu,  czynności  z  zakresu  spraw
organizacyjnych, dokonuje osoba będąca ich przedstawicielem

IV. NAGRANIA FILMOWE

1. Uczestnictwo należy zgłosić poprzez: 
a) przesłanie wygenerowanego linka z nagranym materiałem wideo max. 2 GB (obraz i  dźwięk) z
wykonanym utworem muzycznym,  za  pośrednictwem strony  internetowej  www.wetransfer.com na
adres: biblioteka@lubycza.pl wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa i klauzulą RODO (wszystkie 3
pliki powinny zostać spakowane do formatu zip.)  Materiał wideo powinien być w rozdzielczości min,
zakodowany w jednym z formatów: mp4, mpg, mov
 lub

mailto:biblioteka@lubycza.pl
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b)  nagranie  filmu  na  pendrive`a  i  dostarczenie  go  do  siedziby  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w
Lubyczy  Królewskiej  po  wcześniejszym  kontakcie  telefonicznym  pod  nr  tel.  509  207  465-  z
zachowaniem wyżej wymienionej specyfikacji odnośnie formatu itd.
Termin przesłania kart zgłoszeniowych oraz wykonanych nagrań upływa 31 grudnia 2020 r. 

Wymagania dotyczące przesyłanych filmów konkursowych: 
• Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia,
• Prezentowany  utwór  musi  mieć  dobrze  słyszalny  wokal  oraz  podkład  lub  akompaniament

własny,
• Nagranie powinno być zrealizowane w dobrze oświetlonym miejscu,
• Uczestnik  zobowiązany  jest  przesłać  swoje  nagranie  konkursowe  w postaci  jednego  ujęcia

(niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo).
• 2.  Nagrania  filmowe zostaną  udostępnione  na  stronach  internetowych  www.lubyczaczyta.pl

oraz www.lubycza.pl i Facebooku obu organizatorów do 6 stycznia 2021 r. 

V. NAGRODY

1. Przegląd nie ma charakteru konkursu.
2. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają upominki i dyplomy.
3. Data odbioru upominków i dyplomów zostanie wyznaczona do 6 stycznia 2021 r. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  regulaminu,  w  związku  z  obecną  sytuacją
epidemiologiczną.  

http://www.lubycza.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIOWA II LUBYCKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK 

1. Nazwa zespołu/ imię i nazwisko solisty:

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Miejscowość:

……………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł kolędy/pastorałki

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Rodzaj wykonania (a`capella, z akompaniamentem, z podkładem)

……………………………………………………………………………………………………………..

5. Imię i nazwisko opiekuna zespołu/solisty

……………………………………………………………………………………………………………..

6. Telefon kontaktowy i adres e-mail

……………………………………………………………………………………………………………..
 

Data, miejscowość Podpis uczestnika/opiekuna prawnego

………………………………..                     ……………………………………………………



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU
WRAZ Z KLAUZULA INFORMACYJNĄ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną, ul. Jana III Sobieskiego 6 22-
680  Lubycza  Królewska   NIP:  9212029065(organizatora)  moich  danych  osobowych  w  postaci
wizerunku, w celu wzięcia udziału w II Lubyckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.

………………………………………….
Podpis/ podpis opiekuna prawnego

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r. (Dz.U. t. j. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie
mojego wizerunku w mediach zewnętrznych w związku z realizacją II Lubyckiego Przeglądu kolęd i
Pastoralek.

……………………………………………..
Podpis/ podpis opiekuna prawnego

Klauzula  informacyjna  Wypełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2
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 (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych
osobowych w postaci wizerunku informujemy, że: 

1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lubyczy
Królewskiiej.
2.  W sprawach  związanych  z  Państwa  danymi osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biblioteka@lubycza.pl.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w II Lubyckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, poprzez
przesłanie  informacji  na  adres  e-mail:  biblioteka@lubycza.pl,  jednakże  jej  niewyrażenie  będzie
jednoznaczne z  odstąpieniem od realizacji  warunków Regulaminu.  Skorzystanie  z  prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
 uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo do ich

dostępu, 
 prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, 
 prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
 prawo do ich usunięcia, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody,  nie
dłużej jednak niż do zakończenia trwania zadania,

Oświadczam, że zapoznałam się z treścią niniejszej klauzuli.: 

………………….………………………..…………  ……………………………………….
Podpis/podpis opiekuna prawnego Data, miejscowość


