
IV Instrumentalny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda 2023” 

 

Organizator Festiwalu: 

Dom Kultury im. Jacka Lecha 

ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała 

tel. 33 816 34 57 lub 571 229 437 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

Termin i miejsce: 

9.01.2022 r.  o godz. 10:00 

sala widowiskowa Domu Kultury im. Jacka Lecha 

Celem festiwalu jest integracja instrumentalistów amatorów, rozbudzanie wśród uczestników 

zamiłowania do muzykowania, wyszukiwanie i promocja muzycznych talentów, dzielenie się 

wiedzą oraz doświadczeniami i przede wszystkim dobra zabawa       

Informacje organizacyjne: 

1. IV Instrumentalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda 2023” przeznaczony 

jest dla wszystkich instrumentalistów amatorów: solistów, duetów, zespołów niezależnie 

od wieku i poziomu zaawansowania. 

2. Przegląd jest jednoetapowy i nie ma charakteru konkursowego. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz upominki.  

3. Każdy uczestnik wykonuje jeden utwór lub mix utworów: kolędę, pastorałkę lub piosenkę 

świąteczną/bożonarodzeniową. Czas wykonywanego repertuaru nie może przekroczyć 

5 minut. 

4. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest dostarczenie do 4 stycznia 2023 r. poprawnie 

wypełnionej karty zgłoszenia (wg załączonego wzoru): osobiście, pocztą tradycyjną 

lub elektroniczną. 

5. Liczba miejsc w przeglądzie jest organiczna, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Organizator zapewnia uczestnikom pianino. 

7. Szczegółowy plan festiwalu ustala organizator po otrzymaniu wszystkich kart zgłoszenia. 

8. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przeglądem prosimy o kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

  



Klauzula informacyjna - RODO   

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję się, że: 

[1].  Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji przeglądu jest Miej-

ski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezen-

towany przez Dyrektora. 

[2].  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

[3].  Dane osobowe przekazane przez pełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych dzieci będą prze-

twarzane w celu organizacji i przeprowadzenia przeglądu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane 

osobowe instruktora, w tym dane kontaktowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

– gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zapewnienia kontaktu z 

osobą zgłaszającą. 

[4].  W ramach przeglądu przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia. 

[5].  Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym  

w organizację przeglądu oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz innym pod-

miotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

[6].  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji przeglądu. 

[7]. Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją przeglądu (rodzice, 

prawni opiekunowie) posiadają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Informujemy także, że przysługujące prawa nie są 

bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

[8]. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

[9].  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

[10]. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub niewystarczające, 

wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych. 

[11].  W przypadku podania danych osobowych uczestników przez osobę trzecią (Instruktor) zobo-

wiązuje się ona poinformować osoby, których dane przekazano o fakcie ich przekazania Organi-

zatorowi, w związku z przeglądem oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z zapisami klauzuli informacyjnej. 

[12]. Organizator informuje także, że podczas finału przeglądu  może być prowadzona rejestracja fo-

tograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miej-

skiego Domu Kultury zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U.2019 poz. 1231 z późn. zm.) Miejski Dom Kultury zapewnia jednak, że wizeru-

nek uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy 

przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 

szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia i filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek 

uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej oraz na profilu Facebook Organi-

zatora oraz w materiałach promocyjnych i prasowych. 

 

mailto:iod@mdk.bielsko.pl

