
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

IV Gminnego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne spotkania wokalne” Młodzieszyn 2021 

1. Kategoria wiekowa (zakreślid właściwe): 

I kategoria: przedszkolaki i klasa „0” Szkoły Podstawowej  

II kategoria: I-IV klasa Szkoły Podstawowej   

III kategoria: V-VIII klasa Szkoły Podstawowej  

IV kategoria: młodzież ze szkół ponadpodstawowych do 20 lat  

V kategoria: open (21+)  

2. Imię i nazwisko uczestnika wraz z kontaktem telefonicznym: 

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

3. Tytuł utworu zgłaszanego do konkursu: 

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

4. Rodzaj akompaniamentu (podkreślid właściwe): 

pół-playback na CD lub pendrivie a cappella inny: ………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna/instruktora wraz z kontaktem telefonicznym, jeśli dotyczy: 

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

6. Nazwa placówki delegującej (adres, e-mail, nr tel.), jeśli dotyczy: 

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

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

…………………………..……………………………………..….……………………………  
                  Podpis zgłaszającego 

w wypadku osób nieletnich – rodzica lub opiekuna prawnego 

 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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 osób oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach przeprowadzenia IV Gminnego Festiwalu Piosenki 

Rozrywkowej „Wiosenne spotkania wokalne” i promocji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z RODO, w celu 
przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji list konkursowych, protokołów pokonkursowych, dyplomów i 
podziękowao oraz promocji.  
 
Oświadczam, że w/w dane są udostępniane dobrowolnie oraz z wiedzą o przysługującym prawie do wglądu, 
uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem IV Gminnego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne 
spotkania wokalne” oraz akceptuję jego warunki. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęd, bezpłatną rejestrację mojego występu/występu mojego 
dziecka przez media współpracujące z Organizatorem oraz na korzystanie przez Organizatora z w/w materiałów jako 
materiałów wyłącznie reklamowych i dokumentacyjnych. W związku z powyższym  nie  wnoszę żadnych roszczeo 
finansowych. 

…………………………..……………………………………..….……………………………  
                  Podpis zgłaszającego 

w wypadku osób nieletnich – rodzica lub opiekuna prawnego 


