
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU „ZAŚPIEWAJMY JEZUSKOWI” 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

1) Organizatorem Konkursu jest Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła 

II 95a, 21-010 Łęczna, tel. (081) 53 15 200, fax. (081) 752 64 64, www.powiatleczynski.pl 

2) Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2094). 

 

2. WARUNKI ZGŁOSZENIA 

1) Powiatowy Konkurs Świąteczny „Zaśpiewajmy Jezuskowi” przeznaczony jest dla dzieci i 

młodzieży do 18 r.ż. 

2) Zgłoszenie do konkursu do dnia 19.12.2022r. na adres mailowy: konkurs@powiatleczynski.pl 

3) Warunkiem uczestnictwa jest: 

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgody opiekuna prawnego/rodzica dziecka na udział w 

konkursie, zgody opiekuna prawnego/rodzica uczestnika/uczestniczki konkursu na przetwarzanie i 

publikację danych osobowych, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz zgody 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki konkursu na wykorzystanie wizerunku w 

mediach społecznościowych dostępnych na stronie www.powiatleczynski.pl i przesłanie ich wraz z 

nagraniem video (podpisanym imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika),  - przesłanie 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, wyrażenie zgody na 

przetwarzanie przesłanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz 

załączniku nr 1 i nr 2, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednej wybranej polskiej kolędy lub 

pastorałki. Ilość zwrotek w wykonywanych utworach należy ograniczyć do trzech. 

2) W śpiewaniu uczestnikowi towarzyszyć mogą rodzice, rodzeństwo oraz dziadkowie. 

3) Wykonawcy prezentujący świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej nie będą brali 

udziału w konkursie. 

4) Po przesłaniu i zarejestrowaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo nie ma możliwości zmiany 

repertuaru i wymiany przesłanego nagrania. 

5) Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 

6) Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi 

utworami (prawo do wykonania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich 

odpowiadają uczestnicy konkursu. 

7) Zgłaszając dziecko do konkursu, rodzic/opiekun prawny zgadza na wszelkie formy publikacji 

pracy, jak i wizerunku dziecka w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na 

portalach społecznościowych Facebook, Youtube itp. w ramach profilu Starostwa Powiatowego w 

Łęcznej lub powiązanego, których administratorem jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej/Powiat 

Łęczyński),  

8) Biorąc udział w konkursie, rodzic/opiekun prawny uczestnika akceptuje jego regulamin. 

 

4. PRZEBIEG KONKURSU 

1) Konkurs składa się z jednego etapu i jest podzielony na dwie kategorie wiekowe.  

Kategoria pierwsza: do 10 r.ż, kategoria druga 11-18 r.ż. 

2) Uczestnicy do dn. 19.12.2022 r. przesyłają nagranie wykonania kolędy lub pastorałki na adres 

mailowy konkurs@powiatleczynski.pl 

3) Uczestnicy, którzy do dn. 10.12.2022r. prześlą nagranie wykonania kolędy lub pastorałki na adres 

mailowy konkurs@powiatleczynski.pl mają możliwość wzięcia udziału w nagraniu „Zima z TVP3 

Lublin” emitowanego 17 grudnia 2022r. Wyboru występujących dokona komisja konkursowa. 

4) Pliki video mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych urządzeń 

do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego: 

– minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720 pikseli 
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– współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu !!! 

– format pliku: AVI, MOV, MP4, WMV, 

– plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem. Nie jest dopuszczalne przesłanie pliku wideo i 

pliku dźwiękowego osobno, 

– każde nagranie wideo winno rozpoczynać się imieniem i nazwiskiem uczestnika, 

– nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny bez 

trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy, nakładające się podkłady 

muzyczne, pozbawione błędów i zniekształceń spowodowanych niedbałym nagraniem. 

5) Nagrania wideo, które nie będą spełniały powyższych wymagań, zostaną zdyskwalifikowane. 

6) Komisja wybiera zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach. 

7) Wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród zostanie podany na stronie 

www.powiatleczynski.pl oraz na Facebook 

https://www.facebook.com/StarostwoPowiatoweWLecznej.  

 

 

 

5. REGULAMIN JURY 

1) W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami konkursu. 

2) Jury składa się z 5 osób. 

3) Skład Jury ustala Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski. 

4) Jury wybrane przez Organizatora ocenia prezentacje utworów. 

5) Oceny członków Jury są tajne. 

6) Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne. 

 

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1) Powołane przez Organizatorów Jury może przyznać: 

- trzy nagrody /I, II, III miejsce/ w poszczególnych kategoriach, 

- wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

2) Wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemicznymi. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany Regulaminu celem dostosowania go do przepisów 

sanitarnych. 

 

7. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym momencie, w 

szczególności w sytuacji, gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa nie 

rozstrzygnie o wynikach Konkursu. 

2) Unieważnienie, o którym mowa w pkt 1, nie wymaga podania przyczyny. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1) Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

2) Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników Konkursu. 

3) Uczestnicy Konkursu akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie i 

upublicznianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji 

Konkursu. 

4) Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie 

https://powiatleczynski.pl/rodo/ 
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Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu 

Załącznik nr 2 

Zgoda Rodzica /Opiekuna prawnego 

 

 


