III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Polska muzyka lat 60, 70 i 80”
im. Grażyny Świtały w Szczytnie 01.12.2018
pod patronatem Burmistrza Miasta Szczytno
oraz
Starosty Powiatu Szczycieńskiego
KARTA ZGŁOSZENIA
Wykonawca (solista/zespół):
Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu …………………………………… Rok urodzenia………… ……
Liczba osób w zespole………………………….
Adres placówki delegującej lub zamieszkania…………………………………….
……………………………………………………………………………………..
( kod pocztowy ,miejscowość, ulica ,nr domu, i mieszkania, województwo)
…………………………… tel………………….. fax……………… e-mail……………
Repertuar:
1. Tytuł utworu
…………………………………………………………………………………………
Kompozytor
…………………………………………………………………………………………….
Autor tekstu
…………………………………………………………………………………………….
Rodzaj akompaniamentu
……………………………………………………………………………………………
Instruktor/Opiekun:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Adres prywatny lub służbowy ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
tel. ………………………………. Fax…………………………… e-mail………………….
Potwierdzam znajomość regulaminu festiwalu i zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń
organizatora.

Pieczęć reprezentowanej instytucji lub firmy:

……………………………
czytelny podpis
opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

OŚWIADCZENIE*
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam ,że wyrażam zgodę na nieograniczone korzystanie przez Fundację Kreolia-Kraina Kreatywności
oraz Telewizję i Radio z utworów zaprezentowanych przez w/w wykonawcę, nagranych podczas Festiwalu.
Środki przekazu uzyskują prawo do zarejestrowania i emisji materiału na wszystkich polach eksploatacji.
Oświadczam, że w związku z powyższym nie wnoszę żadnych roszczeń finansowych.

………………………..
czytelny podpis składającego oświadczenie
* Wypełniają rodzice niepełnoletnich uczestników lub pełnoletni uczestnicy.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w karcie uczestnika przez
Administratora Danych Osobowych, którym jest Fundacja Kreolia – Kraina Kreatywności
w celach i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Zostałem/am poinformowany/a,
że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
……………………………….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w konkursie wyrażam zgodę na wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka w celu promowania wydarzenia III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polska muzyka lat 60,70 i 80”. Zostałem/am
poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich
poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
………………………………….
(podpis rodzica/podpis opiekuna)

