WYKAZY PRZEGLĄDÓW
Udział w Eliminacjach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora m.in.: publikacja wyników ,
sprawozdawczość, a także nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie
wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000),
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
____________________________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika pełnoletniego)
mojego dziecka
____________________________________________________________
(imię i nazwisko uczestnika niepełnoletniego)
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 w
celach przeprowadzenia ELIMINACJI GMINNYCH WOJEWÓDZKIEGO
FESTIWALU PIOSENKI DZIECIĘCEJ i MŁODZIEŻOWEJ „ŚPIEWAJĄCY
SŁOWIK”

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
I MŁODZIEŻOWEJ „ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK"
ELIMINACJE GMINNE KRASNOBRÓD 22.03.2022
KARTA ZGŁOSZENIA

(należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI lub komputerowo
i przesłać do 18 marca 2022 roku)
1. Imię i nazwisko wykonawcy
_____________________________________________________________________________
2. Kategoria wiekowa - na podstawie roku urodzenia (właściwą podkreślić)
- I - 6-10 lat (roczniki: 2012 - 2016)
- II - 11-13 lat (roczniki: 2009 - 2011)
- III - 14-16 lat (roczniki: 2006 - 2008)
- IV - 17-20 lat (roczniki: 2002 -2005)
3. Tytuły utworów (autor, kompozytor)
1.__________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
4. Nazwa i adres placówki delegującej
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Imię i nazwisko instruktora (opiekuna), telefon

_____________________________
data, podpis
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

_____________________________________________________________________________
6. Rodzaj akompaniamentu: (właściwe podkreślić)
zespół, półplayback, a capella, pianino/keyboard

gitara

7. Ewentualne wymagania sprzętowe:
KRASNOBRODZKI DOM KULTURY

ul. 3 MAJA 26, 22-440 KRASNOBRÓD
tel. (84) 660 71 17,
www.kultura.krasnobrod.pl
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl

______________________________________________________________________
Potwierdzam znajomość regulaminu PRZESŁUCHAŃ GMINNYCH
i zobowiązuję się do przestrzegania ustaleń organizatora.
________________________________________________________
data i podpis zgłaszającego (instruktora lub opiekuna)

