
 

 

 

XIX Międzyprzedszkolny Przegląd Kolęd 

 

„Wszyscy Pana witajcie i pięknie Mu zaśpiewajcie” 

 

Regulamin 

 

 

1. Organizatorem przeglądu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla  

w Raciborzu. 

 

2. Celem przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich kolęd przez dzieci. 

 

3. W związku z epidemią Organizator dopuszcza również występ rodzinny, w którym wystąpi 

przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

- w przeglądzie mogą wziąć udział przedszkola miasta Raciborza 

- każde przedszkole może reprezentować nie więcej niż 3 dzieci 

- każda rodzina może przesłać na przegląd nagranie 1 kolędy 

- w trakcie przeglądu uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim 

-występ powinien być utrwalony w formacie MP4, FLV i wysłany na adres biblioteka@biblrac.pl 

(polecamy skorzystanie z darmowego programu do przesyłania dużych plików wetransfer.com) 

- w trakcie występu można wykorzystać podkład muzyczny bez tekstu  lub akompaniament na 

dowolnym instrumencie 

- termin nadsyłania filmów upływa z dniem 15 grudnia 2020 r. 

- wypełnione formularze zgłoszenia (do pobrania ze strony www.biblrac.pl) należy przesłać na adres: 

m.mroz@biblrac.pl 

 

5. Filmy publikowane będą 21 grudnia 2020 r. na stronie internetowej Biblioteki www.biblrac.pl, na 

kanale biblioteki na YouTube, na Facebooku i w raciborskich portalach informacyjnych. 

 

6. Organizator przewiduje drobne upominki dla rodzin i dzieci biorących udział w przeglądzie. Po 

upominki można zgłaszać się do Biblioteki od 22 grudnia 2020 r.  

 

7. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Marzeną Mróz pod numerem telefonu:  

32 415 37-24 wew. 26  

 

 

 

 

 



 
Zgodnie z art. 13 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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, 

że:  

a) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

b) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 

iodo@biblrac.pl 

c) MiPBP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, nr telefonu, wizerunek, informację o szkole, 

w której uczestnik uczy się/pracuje. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji 

imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez 

Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.   

e) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

f) Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

g) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z 

którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w 

serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 

jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 

kontekście nie jest dozwolone. 

h) Dane mogą być transferowane do państw trzecich (serwery portali Facebook oraz Youtube znajdują się 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

i) Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią 

związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do 

momentu cofnięcia zgody. 

j) Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach 

spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu XIX Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kolęd „Wszyscy Pana witajcie 

i pięknie Mu zaśpiewajcie” 

 

Załącznik  nr  1–Formularz  zgłoszenia  do  przeglądu dziecka/dzieci  przez  instytucję posiadającą 

upoważnienie prawnego opiekuna 

 

Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie „Kategoria rodzinna” 


