
REGULAMIN 

XIII PRZEGLĄDU PRZEDSTAWIEŃ KOLĘDNICZYCH „JASEŁKA” 
 

 
 

• Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 

w Ciechanowie. 

• Celem Konkursu jest: 

- kultywowanie tradycji  związanych z Bożym Narodzeniem 

- przybliżenie wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa w Betlejem 

• Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli oraz uczniów klas I-III ze szkół podst. z 

pow. ciechanowskiego 
 
• Konkurs odbędzie się 21.01.2022r. (piątek), godz. 9:00 w PCKiSz, w sali widowiskowej. 
 

 Warunki przystąpienia do Konkursu: 
 

a) Zgłoszenia przyjmowane są do 17.01.2022r. 

b) Należy samodzielnie wykonać piosenkę (zwrotka + refren). 
c) Czas trwania występu jednego uczestnika do 30 minut! 

 

 Kryteria oceny: 
 

PROGRAMOWE: 

• interpretacja wydarzeń religijnych i historycznych związanych z narodzeniem Jezusa 
• umiejętność połączenia bożonarodzeniowych tradycji z nowoczesnością 
• scenografia (dobór kostiumów i dekoracji) 

• gra aktorów (emisja głosu, dykcja, ruch sceniczny) 
• ogólny wyraz artystyczny 
 

Organizator powoła Jury Konkursowe w składzie przynajmniej trzech osób, które oceni   

wszystkie zgłoszone prezentacje. 
 
 
Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wizerunek, imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres, e-mail, dane kontaktowe rodziców) przez Powiatowe Centrum Kultury 

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Administratorem danych jest Dyrektor 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka 

5, 06-400, Ciechanów. Inspektor Ochrony Danych w instytucji: Małgorzata Dzilińska - 

kontakt e-mail:  mdzilinska.iod@pckisz.pl 

 Dane są przetwarzane na podstawie: 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 Art.6 ust.1 lit.a. Dane są przetwarzane w celach 

mailto:mdzilinska.iod@pckisz.pl


prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz promocji 

PCKiSz (wizerunek na zdjęciach). Ma Pan/Pani możliwość poprawiania i usuwania swoich 

danych, oraz sprzeciwu ich przetwarzania oraz w przypadku naruszenia skargi do organu 

nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych. 
 
 
 
          


