
REGULAMIN

XIV Festiwalu Małych Form Teatralno-Wokalnych

JASEŁKA I KOLĘDY POLSKIE

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w XIV Festiwalu Małych Form

Teatralno-Wokalnych „Jasełka i Kolędy Polskie”.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin;

b) Festiwal – XIV Festiwal Małych Form Teatralno-Wokalnych JASEŁKA I KOLĘDY POLSKIE.

c) Uczestnik – osoba w wieku od 3-9 lat;

d) Organizator – podmiot wskazany w §1 ust. 6 Regulaminu;

e) Czas trwania Festiwalu – okres wskazany w §3 Regulaminu;

f) Instytucja Zgłaszająca –  instytucja mieszcząca się na terenie Miasta Lublin (przedszkole, 

szkoła, dom kultury);

3. Warunki uczestnictwa w Festiwalu określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały 

promocyjno–reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

4. Przystąpienie do Festiwalu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację Regulaminu.

5. Poprzez akceptację Regulaminu opiekun prawny Uczestnika oraz nauczyciel zobowiązują się 

do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdzają, iż Uczestnicy spełniają 

wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Festiwalu. Uczestnik, który nie spełni 

warunków określonych w Regulaminie, nie uzyska możliwości prezentacji podczas 

Festiwalu.

6. Organizatorem Festiwalu jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą 

przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, 
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dla których organizatorem jest Gmina Lublin pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, 

adres strony www: www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38, adres e-mail: 

sekretariat@ddkbronowice.pl. 

§ 2 Cele Festiwalu

Celami Festiwalu są:

1. Kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami Bożego Narodzenia.

2. Popularyzacja kultury i tradycji polskiej ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych 

odbiorców.

3. Rozwijanie zdolności wokalnych.

4. Zachęcenie do aktywnego udziału w tworzeniu i pielęgnowaniu tradycji świątecznych.

5. Wspieranie edukacji kulturalnej społeczności lokalnej.

§ 3 Czas trwania Festiwalu

Nabór zgłoszeń do Festiwalu trwa do 26 stycznia 2022 roku.

1. Karty zgłoszenia, nagranie występu na płycie CD/DVD oraz wymagane zgody należy przesłać

na adres: Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin 

lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem na kopercie: JASEŁKA I KOLĘDY POLSKIE.

2. Festiwal odbędzie się 28 stycznia 2022 roku o godzinie opublikowanej wcześniej na stronie 

www Organizatora w postaci prezentacji nagrań w sieci Internet na stronie www 

oraz Facebook Organizatora.

§ 4 Zasady przeprowadzenia Festiwalu

1. Zadanie polega na nagraniu piosenki tematyką nawiązującej do Świąt Bożego Narodzenia 

(kolęda, pastorałka).

2. W Festiwalu mogą wziąć udział grupy składające się z dzieci w wieku przedszkolnym 

lub kształcące się na pierwszym etapie edukacji (klasy 1-3 Szkoły Podstawowej) z instytucji 

mieszczących się na terenie Miasta Lublin.
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3. Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

4. Jedna grupa może przesłać tylko jedno nagranie.

5. Czas nagrania piosenki nie może przekraczać 2,5 minuty.

6. Nauczyciel/Opiekun Grupy, zgłaszający udział Grupy w Festiwalu, zobowiązany jest do 

dostarczenia:

a) nagrania występu Grupy na płycie CD/DVD

b) Karty Zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu

c) Zgód na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników Festiwalu, która stanowi 

Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu

do 26 stycznia 2022 roku na adres: Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", 

ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin, z dopiskiem na kopercie: JASEŁKA I KOLĘDY POLSKIE.

Płyta z nagraniem powinna być opisana nazwą Instytucji Zgłaszającej.

7. Piosenki powinny być nagrane w możliwie jak najlepszej jakości z uwagi na fakt, że będą 

one prezentowane w sieci Internet na stronie www oraz Facebook Organizatora. Minimalna

zalecana rozdzielczość to 720p, a preferowana to 1080p. Organizator zastrzega sobie prawo 

do odrzucenia nagrania, jeśli nie będzie ono spełniało warunków technicznych.

8. Każda grupa biorąca udział w Festiwalu otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom, które będą

do odbioru w siedzibie Organizatora, ul. Krańcowa 106 do 28 lutego 2022 roku.

9. Instytucja Zgłaszająca oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich treści użytych 

w Zgłoszeniu i są one niczym nieograniczone. W przypadku naruszenia praw osób trzecich 

powstałych w wyniku opublikowania przez Organizatora w sieci Internet nagrania, 

otrzymanego od Instytucji Zgłaszającej oraz wystąpienia przez osoby trzecie z tego tytułu 

z roszczeniami przeciwko Organizatorowi, Instytucja Zgłaszająca zobowiązuje 

się do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku 

konieczności zapłaty przez Organizatora odszkodowania lub zadośćuczynienia, Instytucja 

Zgłaszająca zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi uiszczoną tym tytułem kwotę 

w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub spornych decyduje 

Organizator, stosując przepisy obowiązującego prawa.

§ 5 Koordynacja Festiwalu

Koordynatorkami Festiwalu są: Natalia Jaworska, telefon kontaktowy: 81 442 70 75 

oraz Agata Pawłowska, telefon kontaktowy: 81 444 00 06.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników festiwalu są wykorzystywane na podstawie przepisów 

o ochronie danych osobowych, w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” z siedzibą 

przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których 

organizatorem jest Gmina Lublin pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, adres strony 

internetowej: www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38, adres e-mail: 

sekretariat@ddkbronowice.pl.

3. Dane zbierane od opiekunów grup, tj. imię, nazwisko oraz dane szkoły/placówki zgłaszającej

(zakładu pracy) są zbierane na podstawie wyrażonej na karcie zgłoszenia zgody 

i przetwarzane w celu przeprowadzenia Festiwalu Małych Form Teatralno-Wokalnych 

JASEŁKA I KOLĘDY POLSKIE i wszystkich czynności z tym związanych, w tym: przyznania 

upominków i wręczenia dyplomów.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, w tym także nie będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego 

przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru 
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sprawiedliwości, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

6. W dowolnej chwili mają Państwo prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych osobowych. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych i usunięcia ich z naszej bazy. Przysługuje Państwu także prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów Ustawy o ochronie 

danych osobowych, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do organu nadzorczego, 

tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został powołany Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas 

Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną 

pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, telefonicznie pod numerem 81 444 00 14 

lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem „IODO”. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia prezentacji 

nagrania.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w Festiwalu. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Festiwalu. 
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