
KARTA ZGŁOSZENIA 

 „ŚPIEWAJMY KOLĘDY I PASTORAŁKI 2018” 

 

Prosimy o wypełnienie karty drukiem 

 

1. Imię i nazwisko solisty, nazwa zespołu ….. ..............................................................  

  .........................................................................................................................................  

2. Wiek, kategoria wiekowa  ...........................................................................................  

3. Instytucja patronująca, miejscowość  .........................................................................  

  .........................................................................................................................................  

4. Opiekun artystyczny  ...................................................................................................  

5. Tytuł  ..............................................................................................................................  

6. Muzyka  .........................................................................................................................  

7. Słowa  .............................................................................................................................  

8. Rodzaj akompaniamentu, instrumenty  ....................................................................  

  .........................................................................................................................................  

9. Numer telefonu kontaktowego do: 

                                        a) opiekuna  ............................................................................  

                         lub         b) uczestnika  ..........................................................................  

 

                                                                   .................................................................... 

                                                                              podpis opiekuna/uczestnika 

 

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego uczestnika na udział w konkursie 
 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………….. w Konkursie 

„Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki 2018” organizowanym przez TDK. 

 

                                                           ………………………..………………………………………. 

                                                                                          Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu „Śpiewajmy Kolędy  

i Pastorałki 2018” organizowanego przez TDK i akceptuję jego warunki.                                                  

       

                                                           ………………………..………………………………………. 

                                                                                           Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska oraz wieku 

uczestnika Konkursu „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki 2018”, we wszelkich ogłoszeniach, 

zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę 

na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w 

karcie zgłoszenia, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. 

 

                                                           ………………………..………………………………………. 

                                                                                           Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Tarnobrzeski Dom Kultury wizerunku 

uczestnika Konkursu w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji  

i promocji Konkursu. 

                                                           ………………………..………………………………………. 

                                                                                          Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informuję, że: administratorem Pana / Pani danych osobowych 
jest Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, wpisany do rejestru 
Instytucji Kultury miasta Tarnobrzeg, NIP 8671004495, REGON 000281826, 

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji Konkursu 
„Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki 2018” i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
4. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami art. 919-921 Ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 poz 459) oraz jest niezbędne  
na potrzeby realizacji konkursu. 


