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numer zgłoszenia data wpłynięcia 

  

    (wypełnia organizator) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
KONKURS 

ŚWIĄTECZNA PIOSENKA W ORYGINALNEJ ARANŻACJI 

Gwiazdkowy Rynek 2017 

 

Prosimy o CZYTELNE wypełnienie ankiety. Prosimy także zwrócić uwagę na to, czy podano 

właściwe dane adresowe i numery telefonów. 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

solista  duet  chór  zespół wokalny* 

 

Imię i nazwisko solisty/ imiona i nazwiska duetu /nazwa chóru lub zespołu* 

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

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

 

wiek solisty/ duetu /członków chóru lub zespołu ............................................................................................................... 

 

Instytucja zgłaszająca Uczestnika Konkursu – nazwa i adres ............................................................. 

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

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

 

osoba reprezentująca Uczestnika Konkursu ............................................................................ 

telefon kontaktowy ................................................................................................................... 

e-mail ………………………………......................................................................................... 

 

Tytuł utworu: ………............................................................................................................. 

autor tekstu ………............................................................................................................... 

kompozytor ............................................................................................................................ 

e-mail (może być grzecznościowy: rodziców, nauczyciela, szkoły, prosimy wtedy umieścić odpowiednią adnotację) 

………………………………...................................................................................................................... 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Działając we własnym imieniu jako Uczestnik /jako opiekun prawny Uczestnika* zgłaszam chęć uczestnictwa 
Uczestnika w KONKURSIE na ŚWIĄTECZNĄ PIOSENKĘ W ORYGINALNEJ ARANŻACJI, 

organizowanym przez Fundację Złotowianka. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję określone w nim warunki 

uczestnictwa. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalanie, używanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Konkursu 

wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznych wykonań dotyczących Uczestnika, w dowolnej formie oraz 

oprawie graficznej, zarówno w całości jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu 

prawa autorskiego, wizerunkami oraz elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi oraz w 

postaci zbiorów wizerunków i innych form, dla celów związanych z Konkursem, jak również ze statutową 

działalnością Fundacji oraz dla celów Fundacji. 

 

Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie. 

 

 

…………………….........., dnia ………......... roku 

 

 

 

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

podpis Uczestnika /Prawnego opiekuna 

 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Fundację jako Administratora moich danych 

osobowych oraz danych osobowych osoby zgłaszanej dla celów związanych z Konkursem, jak 

również dla celów Fundacji, w tym celów informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz U z 2002 r., nr 

101, poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz oświadczam, że zostałem pouczony    o 

przysługującym mi prawie kontroli danych, ich poprawiania oraz żądania wstrzymania ich 

przetwarzania bądź usunięcia. 

 

…………………………………, dnia ………………………………. roku 

 

 

 

.....................................………………………………………………............. 
podpis Uczestnika /Prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 


