
 
 
 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
XII Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

 2019 
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko solisty / duetu 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Instytucja delegująca / lub wpisać samodzielne zgłoszenie 

Kategoria (zaznaczyć odpowiednie) 
o Przedszkola - soliści 
o Przedszkola - duety  
o Klasy I-III – soliści 
o Klasy I-III – duety 

o Klasy IV-VI - soliści 
o Klasy VII-VIII i  Gimnazja – soliści 
o Szkoły średnie  - soliści 

Akompaniament (zaznaczyć odpowiednie) 
o Pianino 
o Gitara 
o Keyboard 
o Podkład CD, Pendrive 
o Inny ( proszę podać jaki )………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba przygotowująca solistę / duet:  ………………………………………………………………………………………….…………….. 

Tytuły utworów: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………. 

Autorzy: Słowa ………………………..…………….……………  Muzyka …………………………………………..…………………… 

2 …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…. 

Autorzy: Słowa ………………………..………….……………… Muzyka …………………………….………..………………………… 

Informacje dodatkowe ( zapotrzebowanie: mikrofon, statyw, krzesło itp.) ……………………………………………………..……………… 

Adres e-mail i telefon do kontaktu: ..………………………………………..…………………………………..……………………… 

 

     …………………………………………….       ….…………………………………………..        …………………………………………………. 
     (Pieczątka instytucji zgłaszającej)    (Podpis osoby zgłaszającej)          (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 

Zgoda na nieodpłatną publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika/ uczestników w 

celach promocyjnych i informacyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. 

 

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) 

oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ja (imię i 

nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) ……………………………………………………………………………… legitymujący się 

dowodem osobistym (wpisać rodzaj, seria oraz nr dokumentu ………………………………………………………wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w 

celach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem w ramach działań prowadzonych przez 

Organizatora Konkursu. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem danych osobowych Konkursu 

jest Organizator Konkursu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do 

przetwarzanych danych, ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, do 

wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie  

w dowolnym momencie. 

 

Wyrażam zgodę, aby fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu, prezentujące wizerunek 

mojego dziecka mogły zostać umieszczone na stronach internetowych Organizatora i Gminy Wiązowna 

oraz w lokalnych mediach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z 

Konkursem.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu i akceptuję treść zawartą w Regulaminie.  

 

 

 

……………………………………………………….. 

(Podpis rodzica/ Opiekuna prawnego) 


