
KARTA ZGŁOSZENIA 
IV FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ I ŚWIĄTECZNEJ 

(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI - CZYTELNIE !!!) 

1.  Imię i nazwisko solisty ……………………………………………………………………….…… 

2.    Data urodzenia ………………………………………………………………………………………. 

3.    Klasa …………………………………………………………………………………………………….. 

         Kat. I                            Kat. II                             Kat. III 

4.    Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………. 

5.    Instytucja delegująca, placówka zgłaszająca (adres, tel., e-mail) 

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

6. Faktura (zaznaczyć odpowiednie)  

 Tak 

 Nie 

 Dane do faktury  
 …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 7. Repertuar: 

 Tytuł piosenki……………………………………………………………………………………….. 
 Autor tekstu…………………………………………………………………………………………. 

 Autor muzyki………………………………………………………………………………….…….. 

8. Rodzaj akompaniamentu……………………………………………………………………………… 

9. Ilość osób towarzyszących: chórek ………………………………………………………..…….. 
10.Wymagania techniczne ………………………………………………………………………………. 

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

  

        ………………………………                                   ……………………………… 
              Pieczątka instytucji delegującej                                                    Podpis instruktora / nauczyciela 



W przypadku osób towarzyszących (chórek, akompaniator) oświadczenie musi być wypełnione dla każdego 
uczestnika osobno!  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH, ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA                                   

I PUBLIKACJĘ UTWORÓW  

Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym…………………………………………………………….. 

          (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  

adres:         ……………………….     .................. - ......................     …………………………….. 
            (ulica)                                (kod pocztowy)                              (miejscowość)  

W związku z planowanym udziałem mojego dziecka w IV Festiwal Piosenki Zimowej i Świątecznej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego  
dziecka  ..................................................................... , zawartych w karcie zgłoszenia do IV Festiwalu Piosenki 
Zimowej i Świątecznej , w zakresie wymaganym regulaminem konkursu – w tym na ich przekazanie 
organizatorowi konkursu. 
   
Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku mojego dziecka (uczestnika konkursu) - w trakcie udziału w konkursie        
i wydarzeniach z nim związanych - i jego bezpłatne rozpowszechnianie i powielanie w materiałach promocyjnych 
związanych z konkursem (np. prezentacjach pokonkursowych, stronie internetowej i Social Mediach MDK,               
w innych formach utrwaleń, a także emisję materiałów audiowizualnych związanych z udziałem w konkursie.  
Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego    

          1994 r o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.  

Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory (w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych) są wynikiem oryginalnej twórczości lub nie naruszają praw osób 
trzecich  

Wyrażam zgodę (udzielam licencji) MDK w Koninie na publikację i wykorzystanie zgłoszonych do konkursu 
utworów, wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, dokonywanie przeróbek i 
adaptacji, na wszelkich polach eksploatacji służących promocji Konkursu, statutowej działalności MDK w Koninie i 
twórczości mojego dziecka. Zgoda ma charakter bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.  

Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia uniemożliwi udział 
dziecka w konkursie.  

Administratorem danych osobowych Państwa i Dziecka jest MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W KONINIE z siedzibą przy 
ul. Przemysłowej 3d, 62-510 Konin, zwany dalej MDK. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: 
sekretariat@mdkkonin.pl lub telefonując pod numer: 63 243 77 17. Możecie się Państwo również szczegółowo zapoznać 
z zasadami przetwarzania danych osobowych przez MDK w Koninie oraz z Państwa uprawnienia z tym związanymi 
wchodząc na naszą stronę internetową - www.mdkkonin.pl/dane-osobowe  

 …………………………………………                                                    ………………………………… 
                          (data)                                                                         (podpis)


