
KARTA ZGŁŁOSZENIA  DO  

 VI  Olsztyńńskiego Przegląądu Pieśśni i Piosenki Patriotycznej 
dla Dzieci i Młłodzieżży 

 

1.Dane szkoły lub instytucji zgłaszającej uczestnika ( nazwa, adres, telefon ): 

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

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

2. Opiekun uczestników konkursu ( imię i nazwisko , telefon, e-mail ): 

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

3. Kategoria soliści ( imię i nazwisko, wiek) : 

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

…… 

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

4.Kategoria zespoły i chóry (nazwa zespołu, ilość osób, przedział wiekowy ): 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

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

5. Wykaz proponowanego utworu: tytuł, autor tekstu, kompozytor: 

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

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

6. Wymagania sprzętowe:  

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

……… 

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

……..  

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

7. Kategoria (właściwe podkreślić):  

- solista dziecięcy dzieci młodsze do 9 lat 

- solista dziecięcy dzieci starsze 10-13 lat 

- solista młodzieżowy  

- zespół/chór dziecięcy  



- zespół/chór młodzieżowy  

 

 

 

8. Informacja o wykonawcy : (od kiedy działa, zdobyte nagrody, inna działalność...)  

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

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

……………………….. 

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

…………………………. 

9. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję go. Zgadzam się na wykorzystywanie 
wizerunku oraz nagrań mojego występu artystycznego, pozyskanych podczas występów na festiwalu, 
na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie Konkursu. 

 

………………………………………………….  

        (miejscowość, data) 

 

……………………………………………………............. 

Podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

 

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

podpis osoby zgłaszającej i pieczątka szkoły lub instytucji zgłaszającej 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA 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 osobowych)  

oświadczam, że wyrażam zgodę /  zgodę na przetwarzanie moich danych / danych osobowych 
niepełnoletniego  

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

…  

(imię i nazwisko, adres zamieszkania)  uczestnika zgłoszonego do udziału w ww. Przeglądzie.  



Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Otwarte dłonie” ul Bajkowa 15, 10-696 
Olsztyn 

 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w VI Olsztyńskim Przeglądzie Pieśni 
Piosenki Patriotycznej dla Dzieci i Młodzieży organizowanym w Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie w celu prawidłowego jego przebiegu. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w Przegląd i jego promocji. 

6. Posiadam prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

  

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

……. 

 Data, czytelny podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / posiadam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojej osoby / osoby niepełnoletniej 
………………………………………………………………………………                  (imię, nazwisko, 
adres zamieszkania) w związku z udziałem w VI Olsztyńskim Przeglądzie Pieśni Piosenki Patriotycznej 
dla Dzieci i Młodzieży organizowanym w celu dokumentacji oraz promocji wydarzenia 
organizowanego przez Fundacje „Otwarte dłonie” ul Bajkowa 15 10-696 Olsztyn (na podstawie  art. 
81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. 2016, poz. 666 ze zm.)  

 

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

………… 

Data, czytelny podpis uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

 

Podpisanie wszystkich zgód jest wymagane i jest warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie. 

 

 



 

 

                                                                                                         

 


