
REGULAMIN KONKURSU KOLĘDOWEGO OTK 2021 

 

1. Organizatorem konkursu kolędowego „Jemu wdzięcznie przygrywajcie” jest Fundacja Orszak 

Trzech Króli z siedzibą w Warszawie 04-993, ul. Bysławska 84. 

2. Fundacja organizuje konkurs na nagranie filmiku kolędowego. 

3. Termin nadsyłania nagrań : 01.12.2020 - 28.12.2020. 

4. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek w okresie świąt 

Bożego Narodzenia, kształtowanie aktywnej oraz twórczej postawy dzieci, młodzieży jak i osób 

dorosłych. Rozwijanie wrażliwości estetycznej w wymiarze tradycji kulturowej związanej z 

obrzędami okresu Bożego Narodzenia. 

5. Zasady konkursu: 

 

- konkurs polega na wykonaniu wokalnym dowolnej kolędy lub pastorałki, 

- w terminie podanym w pkt 3 należy przesyłać do Fundacji Orszak Trzech Króli filmik własnej 

produkcji, przedstawiający nagranie śpiewanej kolędy lub pastorałki, 

- kolęda musi być zaśpiewana przez osoby występujące w filmiku, fonia nie może być innego 

pochodzenia, 

- forma wykonania (inscenizacja filmu, rekwizyty, stroje, itp.) jest dowolna, musi jednak 

nawiązywać do tradycji i obrzędów chrześcijańskich, idei miłości, pokoju i dobra, 

- w nagraniu uczestniczyć mogą minimum dwie osoby lub całe rodziny, przyjaciele, znajomi, 

itp. 

-  wykonanie utworu należy nagrać w postaci filmu o długości nie przekraczającej 1 min, 

- kolęda może być zaśpiewana w języku regionalnym (np. góralskim, śląskim, kaszubskim, itp.), 

6. Zasady uczestnictwa: 

               - konkurs ma zakres ogólnopolski i charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy, 

                 osoby fizyczne i prawne – szkoły, świetlice, kluby, itp. 

7. Filmik kolędowy należy przesłać za pomocą platformy wetransfer.com na maila konkursowego 

konkurskoled@orszak.org 

8. W treści maila, oprócz filmiku, należy podać nazwę własną lub zawołanie grupy wykonującej 

utwór, a także imię i nazwisko osób, które wykonują na nagraniu kolędę lub pastorałkę. 

Dodatkowo należy zamieścić dane kontaktowe – numer telefonu, adres mailowy do osoby 

odpowiedzialnej z ramienia grupy do kontaktu z organizatorem. 

9. Wszystkie nadesłane filmiki, które będą spełniać wymogi niniejszego regulaminu, zostaną 

opublikowane na stronie Fundacji www.orszak.org w dniu 29.12.2020. 

10. W dniach 29.12.2020 – 03.01.2021 odbędzie się głosowanie za pośrednictwem strony 

internetowej Fundacji www.orszak.org 

11. Głosować będzie mógł każdy, poprzez stronę Fundacji, oddając głos na swojego faworyta. 

12. W dniu 04.01.2021 Fundacja opublikuje na stronie www.orszak.org wyniki głosowania. 

13. Trzy filmiki, które uzyskają największą liczbę głosów przejdą do finału, który odbędzie się w 

dniu 06.01.2021 podczas transmisji w TVP. 
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14. Finał konkursu nastąpi w dniu 06.01.2021 w TVP, podczas bezpośredniej transmisji z Orszaku 

Trzech Króli w Warszawie. Podczas transmisji będzie można głosować za pomocą platformy 

internetowej Fundacji Orszak Trzech Króli. W trakcie transmisji w TVP filmy, które przeszły do 

finału zostaną wyemitowane na wizji dwukrotnie. 

15. Pod koniec transmisji nastąpi zliczanie głosów i zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu 

kolędowego „Jemu wdzięcznie przygrywajcie”. 

16. Dla finalistów przeznaczona zostanie pula nagród o wartości 3000 zł. 

17. Nadesłanie filmiku do Fundacji Orszak Trzech Króli jest jednoznaczne z zapoznaniem się z 

niniejszym regulaminem i wyrażeniem zgody na publikację wizerunku występujących w nim 

osób podczas transmisji w TVP dnia 06.01.2021, odtwarzanie, udostępnianie oraz 

przetwarzanie przesłanego materiału. 

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania, przetwarzania oraz 

emitowania zgłoszonego filmu na wizji TVP. 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów 

organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

20. Uczestnik biorąc udział w konkursie, w momencie przesłania filmu, przenosi na Fundację 

Orszak Trzech Króli całość praw autorskich do przesłanej kolędy, bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili nadesłania pracy polach 

eksploatacji. 

21. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego konkursu 

oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym 

na stronie http://orszak.ork/o-fundacji/rodo 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu. 
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