
II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Podkarpackie Kolędowanie” 2022 ONLINE

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Artystów Podkarpacia.

2. CELE FESTIWALU:
- popularyzacja polskich kolęd i pastorałek,
- odkrywanie talentów wokalnych oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia,
- prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni internetowej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie
wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.

3. UCZESTNICY
Konkurs obejmuje występy solowe oraz zespołowe i odbędzie się według podziału na
kategorie.
Soliści:
- 6 - 9 lat (2013-2016)
- 10 - 13 lat (2009-2012)
- 14 - 17 lat (2005-2008)
- od 18 lat ( do 2004)
- Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne - jedna kategoria wiekowa (bez ograniczeń
wiekowych)
Do kategorii Zespoły kwalifikowane są również Duety.
O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia wykonawcy.
Laureaci nagrody Grand Prix z ubiegłych edycji nie mogą wziąć udziału w festiwalu.

4. REPERTUAR:
- Soliści oraz zespoły przygotowują jeden utwór, jakim jest polska kolęda lub pastorałka.
Nie dopuszcza się zgłoszenia piosenek świątecznych ani kolęd i pastorałek obcojęzycznych.
-  do nagrania może być wykorzystany półplayback lub akompaniament instrumentu/ów.
Utwór może być także wykonany a cappella.

5. WARUNKI UDZIAŁU W EDYCJI ONLINE:
- zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie www.stowarzyszenieap.com w terminie 25.11. -
11.12.2022r. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na
przetwarzanie danych osobowych. Aktualne informacje na Facebooku Podkarpackie
Kolędowanie.
- opłata akredytacyjna jest bezzwrotna, obowiązkowa dla wszystkich uczestników festiwalu i
wynosi: 40,00 zł dla solistów, 60,00 zł dla duetów i 90,00 zł dla zespołów,
- numer konta, na jaki należy wpłacać opłatę akredytacyjną: Stowarzyszenie Artystów
Podkarpacia
87 2530 0008 2051 1073 0024 0001
- w ramach akredytacji każdy uczestnik festiwalu otrzyma cyfrową płytę z nowymi
aranżacjami polskich kolęd z profesjonalnymi półplaybeckami,



- w potwierdzeniu opłaty akredytacyjnej należy umieścić imię i nazwisko uczestnika,
kategorię wiekową i adres @, na który ma zostać przesłana cyfrowa wersja płyty,
- dołączenie w treści maila zgłoszeniowego publicznego linku do nagrania umieszczonego
w serwisie You Tube z opisem: Imię i Nazwisko/tytuł utworu/kategoria wiekowa/„
Podkarpackie Kolędowanie” 2022,
- Uczestnicy, którzy znajdą się w gronie laureatów, wyrażają zgodę na upublicznienie
swojego wizerunku oraz przesłanego nagrania w Koncercie Finałowym, który będzie
transmitowany za pośrednictwem platformy You Tube,
- osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę akredytacyjną zobowiązane są wysłać dane w
zgłoszeniu (NIP, REGON, adres instytucji) w momencie wypełniania formularza
zgłoszeniowego.
- osoby które w ubiegłych edycjach otrzymały tytuł laureata nagrody Grand Prix, są
wykluczone z udziału w festiwalu.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRAŃ KONKURSOWY:
- film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale You Tube,
- wygenerowany link do filmu należy wkleić w treści @ zgłoszeniowego,
- film konkursowy powinien być nakręcony poziomo;
- nagranie musi być wykonane w formie filmu, wyłącznie na żywo (nie dopuszcza się
wykorzystania sprzętu do nagrań studyjnych, w tym mikrofonu studyjnego i słuchawek !!!!),
niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji. W razie wątpliwości
związanych z ingerencją w nagranie Organizator ma prawo wykluczyć nagranie z
przesłuchań konkursowych lub poprosić o nagranie bez użycia mikrofonu,
- Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia
bez montażu audio-video,
- filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet,
kamera, aparat,
- nagrania budzące wątpliwość co do realizacji na żywo będą dyskwalifikowane.

7. MIEJSCE I CZAS TRWANIA:
II Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Podkarpackie Kolędowanie” 2022 odbędzie się
w formule ONLINE.

Harmonogram festiwalu:

- zgłoszenia przyjmowane są w dniach 25.11.-11.12.2022r.
- ogłoszenie listy finalistów 23.12.2022r.
- ogłoszenie werdyktu i emisja Koncertu Laureatów 06.01.2023 r.

8. JURY:
 - Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora Festiwalu,
 - Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru do wieku i umiejętności wykonawcy, walory głosowe, własną interpretację
utworu, muzykalność, indywidualność artystyczną oraz ogólny wyraz artystyczny ( strój,
stylizacja, scenografia ),
- werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

9.  NAGRODY:



- w każdej kategorii Jury może przyznać I, II, III miejsca oraz wyróżnienia i nagrody
specjalne w postaci statuetek festiwalowych, dyplomów oraz nagród finansowych,
rzeczowych,
- Jury ma możliwość dowolnego podziału nagród.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- w sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie
ostatecznie organizator;
- w przypadku naruszenia przez uczestnika zasad regulaminu Festiwalu, organizator ma
prawo zdyskwalifikować́ uczestnika.

11. DANE DO KONTAKTU W RAZIE PYTAŃ:
Tel: 507 360 395, 606 311 069
Prosimy dzwonić w godzinach 8:00-15:00
www.stowarzyszenieap.com
@: stowarzyszenieap@op.pl
Nr konta bankowego:
Stowarzyszenie Artystów Podkarpacia
87 2530 0008 2051 1073 0024 0001

Załącznik nr 1

KLAUZULA RODO I ZGODA NA OPUBLIKOWANIE WIZERUNKU
Zgodnie z art. 13 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
(„RODO”) informujemy
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Artystów Podkarpacia.
Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Festiwalu wyłącznie dane
osobowe udostępnione przez uczestników bezpośrednio.
Podanie danych osobowych wskazanych w karcie zgłoszenia do Konkursu ma charakter
dobrowolny, jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora rejestracji uczestnictwa
w Festiwalu. Uczestnik festiwalu zgłaszając swój udział w festiwalu wyraża zgodę na
upublicznienie swoich danych osobowych oraz opublikowania wizerunku w celu emisji
nagrania konkursowego na kanale You Tube.
Zgodnie z RODO, podmiotowi danych przysługuje w każdym czasie prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. aktualizowania swoich danych,
3. usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5. przenoszenia danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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