
REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOLĘD I 

PASTORAŁEK ON-LINE 

 

 
WAŻNA INFORMACJA! 
 
Szanowni Państwo,  
 
z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń jesteśmy zmuszeni zakończyć ich przyjmowanie z dniem 
13.01.2021 r.  Aby utrzymać najwyższe standardy konkursu, w tym między innymi pracy jury, nie 
możemy przyjmować więcej nowych zgłoszeń.  
Oczekujemy na filmy od osób, które przesłały kartę zgłoszeniową przed 13 stycznia 2021 r. oraz 
na karty, na których brakowało pieczątki placówki.  
 
Z poważaniem,  
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Organizatorzy: 

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,  

• Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Współorganizatorzy: 

• XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. Stefana Żeromskiego w Łodzi, 

• Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi, 

• Szkoła Podstawowa nr 204 im. Stanisława Kardynała Wyszyńskiego w 

Łodzi, 

• Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi. 

 

Cel konkursu 

Kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów.  

Rozwijanie wśród uczniów chęci muzykowania – śpiewania kolęd i pastorałek. 

 

Warunki uczestnictwa 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, liceów, techników,  

zespołów szkół specjalnych oraz domów kultury.  

 

Placówkę można reprezentować w jednej z podanych kategorii: soliści, duety, 

zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły instrumentalne, 

chóry. Wyjątek stanowią szkoły podstawowe, które mogą zgłosić uczniów  

w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I–III i IV–VIII) pod warunkiem, że 



wykonawcy mają różnych opiekunów.  

 

Każdy wykonawca zobowiązany jest do wykonania jednej dowolnie wybranej 

kolędy lub pastorałki w języku polskim.  

Nagrane wystąpienie w formie filmu do 5 minut.  

Plik można wysłać za pomocą wetransfera https://wetransfer.com/ lub inną 

dogodną formą: e-mail: koledy@ahe.lodz.pl lub pocztą na adres: Akademia 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Joanna Borowska-Kośka, dział 

marketingu, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź. 

 

Niedozwolony jest playback.  

 

Zasady oceniania 

Oceny prezentacji dokona powołane przez organizatorów jury. Jury wybiera 

przewodniczącego. Werdykt jury będzie ogłoszony podczas gali finałowej.  

Decyzje komisji są ostateczne.  

 

Kryteria oceniania:  

• zgodność z tematem,  

• intonacja, dykcja,  

• dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawców,  

• interpretacja utworów,  

• wyraz artystyczny podczas wykonania. 

 

Finał konkursu 

Gala finałowa konkursu odbędzie się on-line 29 stycznia 2021 r.  

i będzie transmitowana na Facebooku Akademii od godz. 14.15. 

www.facebook.com/AHEwLodzi. 

Podczas gali finałowej konkursu zostaną zaprezentowane wybrane i nagrodzone 

filmy zwycięzców – te same, które uczestnicy nadesłali do eliminacji konkursu.  

 

Postanowienia organizacyjne 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia do 

15.01.2021 r. Film z występem należy dosłać do 22.01.2021 r.  

 

Nagrody 

Przewidziane są nagrody dla wyróżnionych we wszystkich kategoriach.  

Nagrody zostaną wysłane pocztą pod wskazany adres.  

 

https://wetransfer.com/
mailto:koledy@ahe.lodz.pl
http://www.facebook.com/AHEwLodzi


 

Ochrona Danych Osobowych 

Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby 

przetwarzania danych osobowych) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w 

Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, e-mail: uczelnia@ahe.lodz.pl. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl. 

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one będą one przetwarzane w 

celach przeprowadzenia konkursu. Podstawą prawną przetwarzania są czynności 

związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu. 

Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat do przedawnienia roszczeń, licząc od 

dnia wygaśnięcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością uczestnictwa w 

konkursie. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu 

Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. 

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie 

oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora 

Ochrony Danych wskazanych we wstępie. 

 

Koordynatorki projektu:  

Opieka merytoryczna - Halina Kowalczuk, e-mail: halinacor@interia.pl  

Opieka organizacyjna - Joanna Borowska-Kośka, e-mail: jborowska@ahe.lodz.pl, 

kom. 695 380 424 
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