Załącznik do Regulaminu
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 2019

KARTA ZGŁOSZENIA

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
1.

Kategoria wiekowa:

przedszkola i oddziały przedszkolne

szkoły ponadpodstawowe

szkoły podstawowe (klasy I-IV)

dorośli i zespoły międzypokoleniowe

szkoły podstawowe (klasy V-VIII)
2.

Szkoła/placówka (nazwa, adres, nr tel.), w przypadku zgłoszenia indywidualnego miejscowość
zamieszkania z kodem pocztowym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
4. Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
5. Liczba osób w zespole:
6.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nr telefonu:

7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
Tytuł utworu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

8.

Informacje o utworze:

Autor tekstu:
Autor muzyki:
Czas trwania występu:
Czas (na scenie) potrzebny do przygotowania występu:
9.

Szczegóły techniczne (zaznaczyć właściwe):

podkład muzyczny

a’cappella

akompaniament

10. Wymagania techniczne (np. oświetlenie, ilość i rodzaj instrumentów) oraz inne prośby

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.

Data, podpis opiekuna prawnego/
osoby pełnoletniej zgłaszającej się indywidualnie

Podpis instruktora/podpis i pieczęć dyrektora placówki

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych/danych
osobowych
mojego
dziecka*
w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminne Centrum
Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Dane wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji konkursu przez organizatora
(w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w materiałach
drukowanych). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* niewłaściwe skreślić
………………………………………………….....
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu/
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
W związku z uczestnictwem w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminne Centrum
Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka* oraz na bezpłatne wykorzystywanie nagrań i fotografii mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
przez organizatora przeglądu w celach promocyjnych w publikacjach na stronie internetowej, portalach
społecznościowych oraz wydawnictwach i materiałach promocyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
* niewłaściwe skreślić
………………………………………………….....
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu/
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna artystycznego
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Gminnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Dane wykorzystywane
będą do celów organizacji i promocji przeglądu przez organizatora (w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronie
internetowej, portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być
cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………………….....
Data i podpis opiekuna artystycznego
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku opiekuna artystycznego
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
W związku z uczestnictwem w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminne Centrum
Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz
na bezpłatne wykorzystywanie nagrań i fotografii mojego wizerunku przez organizatorów przeglądu w celach
promocyjnych na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wydawnictwach i materiałach promocyjnych,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
880).
………………………………………………….....
Data i podpis opiekuna artystycznego

