DIECEZJALNY
KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w
Koszalinie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w
Koszalinie.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Edward Dajczak.
2. Konkurs Kolęd i Pastorałek będzie się odbywał cyklicznie w grudniu i
styczniu każdego roku w Koszalinie.
3. Przesłuchania odbędą się:
10 grudnia 2018 r., od godz. 9:00 w budynku Szkół Salezjańskich w
Pile, ul. Dembowskiego 4.
11, 12 i 13 grudnia 2018 r., od godziny 9.00, w II Liceum
Ogólnokształcącym w Koszalinie, ul. Chełmońskiego 7.
-

-

Koncert Finałowy odbędzie się w kościele p.w. św. Wojciecha w
Koszalinie, ul. Zwycięstwa 248, 6 stycznia 2019, o godzinie 17:00.

4. W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe
ze szkół podstawowych i średnich z terenu Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej.
Każda szkoła może zgłosić jednego solistę i jeden zespół w danej grupie
wiekowej.
5. Wymogiem regulaminowym jest wykonanie jednego utworu o tematyce
bożonarodzeniowej z
podanej
listy* w
języku
polskim
przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, podkładzie z płyty CD, z
keyboardu, bądź a`cappella.
6. Istnieje możliwość zaprezentowania innego utworu, nie zamieszczonego na
liście, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu
z organizatorem konkursu: 2lobroniewski@interia.pl

7. Osoba, która nie jest już uczniem, może tylko akompaniować soliście bądź
grupie śpiewaczej na fortepianie, pianinie lub keyboardzie, natomiast sama
nie może śpiewać.
8. W Konkursie nie może brać udziału zespół, w którym uczniem jest tylko
osoba śpiewająca.
9. Zgłoszenie musi zawierać dobrze wypełnioną Kartę zgłoszenia.
10. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie
podlegają zmianie.
11. Czas wykonywania utworów nie może przekroczyć 10 minut.
12. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy nadsyłać do 30.11.2018 roku
na adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, ul.
Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin, z dopiskiem: Diecezjalny Konkurs Kolęd
i Pastorałek lub drogą elektroniczną na adres: 2lobroniewski@interia.pl
14. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
15. Kategorie nagród:
- najlepszy solista: szkoła podstawowa (dzieci młodsze i starsze), szkoła średnia najlepszy zespół: szkoła podstawowa (dzieci młodsze i starsze), szkoła średnia chóry
- nagroda publiczności
- nagroda dla opiekuna
16. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
17. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas Koncertu
Finałowego.
18. Organizator zapewnia:
Nagłośnienie (mikrofony, głośniki, przewody, odtwarzacz płyt CD, mp3,
laptop)

19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
Administratora danych osobowych, którym jest II Liceum Ogólnokształcące
im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631
Koszalin. Zgoda udzielona jest

na podstawie

art. 6 ust. 1 lit a)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 w celu udziału w
Diecezjalnym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz
niezbędnych działań administratora danych związanych z organizacją,
przebiegiem

i sprawozdaniem w/w konkursu .

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@broniewski.edu.pl
Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną
otrzymania takich informacji .
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który została
udzielona zgoda.
Przysługuje mi prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje brakiem
możliwości uczestnictwa w Diecezjalnym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i
Pastorałek Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz
nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
ZGODA NA WIZERUNEK
na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę dla II Liceum
Ogólnokształcącego

im.

Wł.

Broniewskiego

w

Koszalinie

przy

ul.

Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin, na rejestrowanie i publikowanie mojego
wizerunku w tym także prac powstałych podczas trwania zajęć (w postaci nagrań
audio video, fotografii) i innych przedsięwzięć (tj. konkursy, występy, pokazy,
zajęcia otwarte, itp.) oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji
działalności II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie
przy ul. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin poprzez media lokalne, regionalne i
ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe oraz
podczas wystaw.

* Lista utworów obowiązkowych:
1. Ach, ubogi żłobie
2. Ach, witajże, pożądana
3. A cóż z tą Dzieciną
4. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży
5. Anieli w niebie śpiewają
6. Anioł pasterzom mówił
7. A wczora z wieczora
8. Bracia patrzcie jeno
9. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi
10. Bóg się rodzi, moc truchleje
11. Bóg się z Panny narodził
12. Cicha noc, święta noc
13. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje
14. Do Betlejemu pełni radości
15. Do szopy, hej, pasterze
16. Dzieciątko się narodziło 17. Dzień to jest dziś wesela

18. Dzisiaj w Betlejem
19. Gdy się Chrystus rodzi
20. Gdy śliczna Panna
21. Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie 22.
Jezus malusieńki
23. Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy
24. Królu anielski, Panie niebieski
25. Któż o tej dobie
26. Lulajże Jezuniu
27. Mędrcy świata, monarchowie
28. Mizerna cicha, stajenka licha
29. Narodził się Jezus w stajni ubogi
30. Na Boże Narodzenie
31. Narodził się Jezus Chrystus
32. Narodził się nam Zbawiciel
33. Niechaj będzie głośno wszędzie
34. Niepojęte dary dla nas daje 35. Nowy rok
bieży
36. O gwiazdo Beteljemska
37. O Jezu, nasz Zbawicielu
38. O mili Królowie
39. Pan z nieba
40. Pasterze mili, coście widzieli

41. Pastuszkowie ze snu powstali
42. Pójdźmy wszyscy do stajenki
43. Przybądźcie tu z wiarą
44. Przybieżeli do Betlejm pasterze
45. Przystąpmy do szopy
46. Radujmy się, bracia mili
47. Raduj się ziemio
48. Rozkwitnęła się lilija
49. Słyszę z nieba muzykę
50. Śliczna Panienka, jako jutrzenka
51. Tryumfy Króla niebieskiego
52. W dzień Bożego Narodzenia radość
53. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie
54. Witaj, Jezu ukochany
55. Witajmy Jezusa
56. Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
57. Wśród nocnej ciszy
58. W żłobie leży 59. Zjawiło się nam dziś coś
nowego
60. Z Narodzenia Pana
61. Z nieba wysokiego

