
Zarządzenie Nr 27/2022
z dnia 9 listopada 2022 r.

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

w sprawie wprowadzenia Regulaminu
I Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce Świątecznej

Na podstawie Statutu NOK, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV.195.2019 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r.  (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019 r. poz.13078,

z dnia 18 listopada 2019), zarządzam, co następuje:

§ 1
1.Wprowadza się Regulamin I Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce 
Świątecznej, będący Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia 27/2022

 z dnia 9 listopada 2022 r.

REGULAMIN
 I PRZEGLĄDU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK O TEMATYCE

ŚWIĄTECZNEJ

§ 1

ORGANIZATOR:

 Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
 Urząd Gminy Nadarzyn

§ 2

CEL

Celem Przeglądu jest:

 Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
 Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn.
 Integracja mieszkańców 

§ 3

UCZESTNICY

1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Nadarzyn.

2. Przegląd przebiegać będzie w 3 kategoriach:
1) od I- IV klasy szkoły podstawowej
2) od V do VIII klasy szkoły podstawowej
3) młodzież licealna i dorośli.

§ 4

CZAS I MIEJSCE

Przegląd odbędzie 10 grudnia 2022 r podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w 
Nadarzynie (Plac Poniatowskiego) od godz. 15.00 – 16.30

§ 5



WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podkładu na nośniku pendrive wraz z 
wypełnioną  kartą zgłoszenia najpóźniej do 6 grudnia 2022 r. do godz. 18.00 do 
siedziby Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (Plac Poniatowskiego 42) lub e-mail na 
adres: anna.balsam@nok.pl 

2. Podkład musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 
3. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
4. Organizator dopuszcza możliwość wykonania piosenki w języku angielskim. 
5. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6

KRYTERIA OCENY

1. Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 dobór repertuaru
 dykcja
 muzykalność 
 interpretacja
 ogólny wyraz artystyczny

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7

NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

2. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach.

3. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Nadarzyn 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.12.2022 r. o godz. 15.00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpień uczestników.
2. Organizator powoła jury złożone z pracowników Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz 
Urzędu Gminy Nadarzyn.

mailto:anna.balsam@nok.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK

A. DANE UCZESTNIKA

1. IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................................................................ 

2. TELEFON KONTAKTOWY DO UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA 
PRAWNEGO ......................................; E-MAIL ............................

B. KATEGORIA*:

1. Do IV klasy szkoły podstawowej
2. Od V do VIII klasy szkoły podstawowej
3. Młodzież licealna i Dorośli

E. TYTUŁ UTWORU :

1. TYTUŁ:
............................................................................................................ 



OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA
KULTURY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

NOK

1. Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO), Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że: Administratorem
Pana/Pani danych osobowych jest: Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury reprezentowany
przez Dyrektora, pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel./fax: (0-22) 729–89-15,
e-mail: nok@nok.pl        

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- wieslaw.sobczynski@wp.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy
Panią/Panem  a  Administratorem,  zwana  dalej:  „Zobowiązaniem”,  do  zawarcia  której
dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6 ust 1 lit. b RODO) i dla wykonania której
przetwarzanie  Pani/Pana  danych  jest  niezbędne  i  innych  prawnych  obowiązków
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b)  realizacji  prawnie  usprawiedliwionych  interesów  Nadarzyńskiego  Ośrodka  Kultury
(podstawa prawna: art.  6 ust.  1 lit.   f  RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas
umów  z  podmiotami  trzecimi,  w  tym  z  naszymi  partnerami  i  sponsorami,  marketing
bezpośredni  naszych  usług  i  zadań,  ustalenie,  obrona  i  dochodzenie  roszczeń,  tworzenie
zestawień i  analiz  (takich jak raportowanie,  badania marketingowe itp.,  itd.)  w związku z
wykonywaniem naszych zadań statutowych                              i obowiązków prawnych, w
tym umownych;

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a)  przez  czas  wykonania  zadań  Nadarzyńskiego  Ośrodka  Kultury  i  innych  prawnych
obowiązków, w tym umownych i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c) przez czas, w którym Nadarzyński Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne
nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  naszych  zadań  statutowych  lub  obowiązków
prawnych;



5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i
innych  obowiązków  prawnych,  w  tym  umownych,  podmiotom  świadczącym  nam
pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom
działającym na  nasze  zlecenie  a  świadczącym nam usługi  niezbędne  do  realizacji
naszych  zadań  statutowych  i  wykonania  innych  obowiązków  prawnych,  w  tym
umownych; 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:

a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) prawo przenoszenia danych,

f)  prawo  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność   z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g)  Mają  Państwo prawo wnieść skargę  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  uważają  Państwo,  że  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  narusza przepisy
prawa;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może
być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z
tym  będziecie  Państwo  zobowiązani  do  ich  podania  w  wymaganym  przez  nas
zakresie,  a  brak ich podania może skutkować brakiem możliwości  uczestnictwa w
realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym
umownych.

……………………………………………………………………………..

Podpis pełnoletniego uczestnika/ podpis opiekuna prawnego 

Uczestnik  zgodnie z rozporządzeniem 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 (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie danych Uczestnika zajęć dla
potrzeb rekrutacji,  celów statutowych, archiwalnych i statystycznych NOK oraz kontaktu z
Uczestnikiem.5.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z



przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy95/46/WE (RODO) 

Uczestnik    ☐wyraża zgodę      ☐nie wyraża zgody

na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez
NOK w związku z zajęciami/ wydarzeniami/konkursami w celach promocyjnych NOK na
czas  nieokreślony.6.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  dnia  27kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy95/46/WE (RODO) 

właściwe ☑

………………………………………………..

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………

Data i podpis uczestnika/opiekuna prawnego 


