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XI Festiwal Kolęd i Pastorałek 

„Kolędujmy Małemu” 
 

Regulamin Festiwalu 
 

1. Organizator Festiwalu: 

 

Centrum Kreatywności Talent  

ul. Jedności Narodowej 117  

50-301 Wrocław 

Tel. 71 798 67 06 

www.talent.wroclaw.pl 

 

2. Cele konkursu: 

a) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 

b) prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd  

i pastorałek, 

c) wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów, 

d) umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami, 

e) integrowanie środowiska lokalnego. 

 

3. Uczestnicy: 

a) W konkursie mogą wziąć udział zespoły wokalne (do 15 osób) oraz 

soliści ze szkół podstawowych (klasy 0-VIII) i ponadpodstawowych. 

b) Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: zespoły i soliści 

 z uwzględnieniem wieku uczestników: 

- uczniowie klas 0 – IV 

- uczniowie klas V – VIII 

- młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. 

http://www.talent.wroclaw.pl/
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4. Festiwal ma charakter konkursu, w czasie którego Uczestnicy 

prezentują tylko jedną polską kolędę lub pastorałkę. 

 

5. Organizacja: 

a) Planowana realizacja Festiwalu ma charakter stacjonarny. W przypadku 

braku możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie Festiwal 

odbędzie się w formie internetowej. 

b) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

c) Organizator nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestnikom 

Festiwalu. 

d) Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

e) Uczestnicy poprzednich edycji Festiwalu zobowiązani są do 

zaprezentowania nowego repertuaru. 

 

6. Jury oceniać będzie: 

a) poziom artystyczny utworów, 

b) czystość i poprawność wykonania, 

c) interpretację i ogólne wrażenie artystyczne. 

 

7. Publiczność 

W wersji online konkursu przeprowadzone zostanie głosowanie 

internetowe, w którym weźmie udział publiczność. Wyłoniony w czasie 

internetowego głosowania Laureat otrzyma nagrodę publiczności. 

 

8. Terminarz organizacji konkursu w formie zdalnej: 

a)  01 - 20 grudnia 2020r. - uczestnicy przesyłają do Organizatora 

zgłoszenie, nagranie kolędy w postaci linku do odtworzenia oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

b) 21 - 22 grudnia 2020r. – Organizator umieszcza otrzymane nagrania 

na stronie internetowej Organizatora (www.talent.wroclaw.pl) oraz  

w oficjalnych mediach społecznościowych CKT. 

c) 22 grudnia 2020r. - 6 stycznia 2021r. – odbywa się głosowanie 

publiczności. W tym czasie Jury zapoznaje się z nagraniami występów, 

d) 07 - 08 stycznia 2021r. – podsumowanie głosowania internetowego, 

obrady Jury. 

 

 

http://www.talent.wroclaw.pl/
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e) 08 stycznia 2021 - umieszczenie wyników konkursu na stronie 

internetowej Organizatora (www.talent.wroclaw.pl) i oficjalnych 

mediach społecznościowych CKT. Zakończenie Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek. 

f) Laureaci otrzymają informację o terminie i sposobie przekazania 

nagród rzeczowych. 

 

9. Terminarz organizacji konkursu w formie stacjonarnej: 

a) 01 - 20 grudnia 2020r. - uczestnicy przesyłają do Organizatora 

zgłoszenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

b) 08 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Organizatora 

odbędzie się Festiwal Kolęd i Pastorałek. Prezentacje zespołów  

i solistów zostaną ocenione przez Jury. Ogłoszenie wyników. 

c) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Uczestnicy Festiwalu otrzymają 

dyplomy, a opiekunowie pisemne podziękowania. 

d) Listy laureatów Festiwalu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Organizatora (www.talent.wroclaw.pl). 

 

10.  Termin zgłoszenia uczestników upływa 20.12.2020r. (godz. 13.00). 

 

11.  Nadesłanie karty zgłoszenia uczestnika jest równoznaczne z 

oświadczeniem akceptacji wszystkich warunków niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

Uczestnika do celów statutowych CKT, w tym tych związanych z 

organizacją i promocją Festiwalu.  

 

12. W przypadku zgłoszeń zespołów drogą internetowych kartę 

zgłoszenia uczestnika należy wypełnić osobno dla każdego członka 

zespołu.  

 

13. Charakterystyka nagrania występu: 

a) Każde nagranie powinno rozpoczynać się wypowiedzianą nazwą 

zespołu lub imieniem i nazwiskiem solisty z zaznaczeniem, że nagranie 

zostało przygotowane na XI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędujemy 

Małemu”. 

b) Nagrania należy wykonać starannie: bez trzasków, szumów, zbędnych 

elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady muzyczne. 
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c) Czas trwania całego występu to maksymalnie 5 minut.  

d) Nagrania, które nie będą spełniały powyższych wymagań zostaną 

zdyskwalifikowane. 
 

14. Postanowienia końcowe: 

a) Organizator, w razie potrzeby, w szczególności w razie wystąpienia 

przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do 

ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu, w tym zmiany terminów 

konkursu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do 

powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach  

z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Organizatora (www.talent.wroclaw.pl). 

b) Szczegółowych informacji udzielają: 

 organizacja artystyczna: pani Wanda Merwińska: 

tel. 607 533 677, e-mail: pracowniamuz@talent.wroclaw.pl 

 organizacja techniczna: pani Agnieszka Sudoł 

tel. 71 798 67 06 w.140, e-mail: pracowniapp@talent.wroclaw.pl 

c) Z chwilą przesłania karty zgłoszenia Uczestnicy pełnoletni i Prawni 

opiekunowie Uczestników niepełnoletnich wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych, w zakresie niezbędnym do realizacji i promocji 

konkursu. 

d) Wysyłając kartę zgłoszenia na konkurs, Uczestnicy pełnoletni i Prawni 

opiekunowie Uczestników niepełnoletnich udzielają Organizatorowi 

konkursu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęć oraz nagrań 

audio i wideo (w całości lub fragmentach), zarejestrowanych podczas 

konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na terenie całego świata oraz 

czasowych na następujących polach eksploatacji: 

 rozpowszechnianie w formie broszury informacyjnej, a także 

publikacje elektronicznej, na potrzeby reklamy Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek „Kolędujmy Małemu” oraz działalności statutowej 

Organizatora, 

 publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych, na profilu FB 

oraz stronie internetowej Organizatora oraz partnerów i patronów 

medialnych projektu, na potrzeby reklamy Festiwalu Kolęd i Pastorałek 

„Kolędujmy Małemu” i działalności statutowej Organizatora, 

 utrwalanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie, 

publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, 

mailto:pracowniamuz@talent.wroclaw.pl
mailto:pracowniapp@talent.wroclaw.pl
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fotograficznych, internetowych, materiałach poligraficznych, 

stanowiących materiały promocyjne, informacyjne, reklamowe oraz 

związane z Festiwalem Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy Małemu” oraz 

działalnością statutową Organizatora. 

 

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

a) Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Dyrektor 

Centrum Kreatywności Talent z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 

117, 50-301 Wrocław. 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  

e-mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl, tel 608294903. 

c) Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek oraz nazwę szkoły, do 

której uczęszcza Uczestnik. 

d) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Rodzica/ 

Prawnego opiekuna niepełnoletniego Uczestnika lub pełnoletniego 

Uczestnika konkursu na przetwarzanie danych zawartych w Karcie 

zgłoszenia zespołu/solisty. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane do celów zgodnych ze statutową 

działalnością CKT we Wrocławiu oraz związanych z organizacją, 

promocją i udziałem w XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędujmy 

Małemu”, który odbędzie się 08.01.2021r w Centrum Kreatywności 

Talent we Wrocławiu lub zostanie przeprowadzony zdalnie przez 

Organizatora. 

f) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych  

w Centrum Kreatywności Talent dostępne jest na stronie internetowej 

Organizatora: www.talent.wroclaw.pl 

 

mailto:madamaszek@zontekiwspolnicy.pl,
http://www.talent.wroclaw.pl/

