
XXII WOJEWÓDZKI KONKURS 
KOLĘD I PASTORAŁEK 

„GRAJ DUDKA, GRAJ PANU…” 
Bydgoszcz, dnia 14 stycznia 2023 roku 

Karta zgłoszenia 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu (podać ilość osób!!!). 

……………………………………………………………………… 

2. Kategoria wiekowa i klasa (Przedszkole;1-4; 5-8; szkoły średnie). 

……………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres placówki. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy opiekuna. 

……………………………………………………………………… 

5. Tytuły kolęd i pastorałek. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Uwaga!  Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgłoszeń. 

Osoby biorące udział w konkursie, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. i potwierdzają, że zapoznali 

się z klauzulą informacyjną dot. RODO  
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem danych osobowych jest MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY nr 2 ul. Leszczyńskiego 42, 85- 137 Bydgoszcz,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Mirosława Zbielska iod@um.bydgoszcz.pl  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa dziecka w konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.,  

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami 

przedsięwzięcia,  

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do ustania czasu archiwizacji dokumentów związanych z organizacją konkursu,  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

• 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w/w Konkursie. 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 
im. dr. Henryka Jordana 
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           Kolędy i pastorałki stanowią żywą część polskiej tradycji kulturalnej i muzycznej. Początki 
kolęd sięgają XVII w. Śpiewanie kolęd jest jedną z najstarszych naszych tradycji. Powinniśmy ten 
obyczaj podtrzymywać, aby nigdy nie zaginął i zawsze wzbogacał nasze świąteczne wieczory. 

                    

I. CELE KONKURSU 

          Konkurs ma na celu prezentację wielorakich i różnorodnych form śpiewania kolęd i 
pastorałek: ludowych, rockowych, jazzowych, szantowych oraz tradycyjnych. Szczególnie cenione 
będą opracowania popularnych i znanych wszystkim kolęd, jak również kolędy współczesne i 
autorskie. 

         Zapraszamy do udziału zespoły muzyczne i schole działające przy parafiach. Szczególnie 
zachęcamy młodych artystów spoza Bydgoszczy – z województwa kujawsko-pomorskiego. 

II. ORGANIZATORZY 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
ul. St. Leszczyńskiego 42 

85-137 Bydgoszcz 
 

tel./fax 52 373-17-95 
e-mail: mdk2jordan@poczta.onet.pl  

 

III. DATA I MIEJSCE KONKURSU 
 
Konkurs odbędzie się: 14 stycznia 2023r. od godz. 10.00. 
           
Protokół jury zostanie opublikowany 17 stycznia 2023r. 
 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Prezentacja obejmuje dwie kolędy lub pastorałki dla zespołu oraz 1 kolędę lub pastorałkę dla solisty.  

2. Można zgłosić do Konkursu kolędę autorską, która ubiegać się będzie  

o nagrodę specjalną. Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać nagranie kolędy autorskiej, podać 

nazwisko autora tekstu i kompozytora. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia 10 stycznia 2023r. 

4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o godzinie swojego występu. 

5. O rezygnacji z udziału w Konkursie należy niezwłocznie powiadomić organizatora tel. 506 099 747. 

V. KATEGORIE WIEKOWE 

1. Przedszkole 

2. I – IV klasa 

3. V – VIII klasa 

4. SZKOŁA ŚREDNIA 

VI. KATEGORIE 

1. Solo 

2. Solo + własny akompaniament 

3. Duet 

4. Zespół  

VII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

2. Młodzież niepełnoletnia przyjeżdża z opiekunem. 

3. Ubezpieczenia wykonawców na czas udziału w konkursie dokonuje jednostka kierująca. 

UWAGA ! 

Szczegółowych informacji udziela organizator: 

Arleta Murawska 

tel. 506 099 747  

e-mail: arleta-murawska@wp.pl 

mailto:arleta-murawska@wp.pl


 


