
XX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” 2020 

im. Piotra Jakóbca 
 

REGULAMIN 
Cele:  

 pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej amatorskich chórów, orkiestr, zespołów 
muzycznych i zespołów folklorystycznych, 

 ukazywanie wspólnego muzykowania jako jednej z form integrujących społeczności,  

 wzrost poziomu wykonawczego amatorskich zespołów, konfrontacja osiągnięć, wymiana 
doświadczeń i integracja zespołów, 

 upowszechnianie tradycyjnych oraz współczesnych kolęd i pastorałek, 

 integracja środowisk lokalnych. 
 
Warunki zgłoszenia: 

 XX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą” odbędzie się 29 grudnia 2019 roku, 5, 11, 
12 i 26 stycznia 2020 roku w Bielsku-Białej oraz miejscowościach powiatu bielskiego, 
pszczyńskiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego (m.in. Bystra Krakowska, Kozy, Mazańcowice, 
Ligota, Osiek, Zebrzydowice, Kobiór) 

 Festiwal nie ma charakteru konkursu. 

 W Festiwalu mogą wziąć udział wszelkiego rodzaju zespoły muzyczne - chóry, zespoły 
wokalne, orkiestry dęte i formacje pokrewne oraz zespoły folklorystyczne, które zgłosiły swój 
udział na karcie zgłoszenia. 

 Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 10 grudnia 2019 roku.  

 Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pzchiobb@gmail.com 
 
Warunki uczestnictwa: 

 O zakwalifikowaniu do Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 Zespół zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu drogą internetową lub/i telefoniczną 
najpóźniej do 13 grudnia 2019 roku. 

 Program występu powinien zawierać kolędy lub/i pastorałki. 

 Czas występu wraz z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 20 min. 

 O miejscu i kolejności występów decydują organizatorzy. 
 
Organizatorzy zapewniają: 

 Dyplom uczestnictwa oraz pamiątkową statuetkę dla każdego zespołu  biorącego udział          
w Festiwalu. 

 Poczęstunek po koncercie. 
 

Organizatorzy nie zapewniają: 

 Zakwaterowania i wyżywienia (oprócz poczęstunku po koncercie) 

 Sali do rozśpiewania  

 Zwrotu kosztów podróży. 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie)     
i związane z tym działania prawne. 

 
Organizatorzy: 

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej 
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 
 
Dyrektor Festiwalu: Krzysztof Przemyk - 601 494 833 

mailto:pzchiobb@gmail.com


 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 

43-385 Jasienica, Jasienica 1360.  
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

a) przeprowadzenia i rozliczenia XX Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Spotkania z Kolędą”  
b) archiwalnych, 
c) promocji Festiwalu i Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystanie 

wizerunku.  
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążące o na administratorze 

danych, w tym archiwizację. 
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl.  

5. Udział w Festiwalu jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem 
możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

6. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa  
w pkt. 3a. 

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
w przypadku o którym mowa w pkt. 3a. 

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych ponieważ dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
nie będą podlegały profilowaniu. 

12. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na 
podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom 
z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE. 

 


