
 

                                KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

 

1. Personalia solisty lub lidera  ( osoby odpowiedzialnej za grupę ) : 
 

    Imię           ---------------------------------------------------------------------------------- 
    Nazwisko  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Osoby występujące :  

 

Nazwa zespołu --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 1.(lider) Imię ----------------------------------------         5.Imię --------------------------- 

    Nazwisko  ------------------------------------------         Nazwisko ---------------------- 

   Klasa                                                                         Klasa 

 2.Imię          ------------------------------------------        6. Imię --------------------------- 

   Nazwisko  ------------------------------------------         Nazwisko ----------------------- 

   Klasa                                                                         Klasa  

 3. Imię        -------------------------------------------       7. Imię --------------------------- 

   Nazwisko -------------------------------------------        Nazwisko ----------------------- 

  Klasa                                                                         Klasa 

 4. Imię     ----------------------------------------------       8. Imię -------------------------- 

    Nazwisko -------------------------------------------       Nazwisko ----------------------- 

   Klasa                                                                        Klasa 

 

3. Instytucja : 

 

 - Przedszkole 

 

 - Szkoła ………………………………….Klasa……………………………… 

 

 

4. Opiekun ( osoba przygotowująca ): 

 

    Imię…………………………………………………………………………………………  

    Nazwisko…………………………………………………………………………………..  

    Do kontaktu adres e-mail lub nr telefonu…………………………………………….. 

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

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

 

 

 

 

 

5. Repertuar występu : 

 

    Tytuł utworu     ------------------------------------------------------------ 

    Autor słów        ------------------------------------------------------------ 

    Autor muzyki    ------------------------------------------------------------ 

    Czas trwania utworu  - , -- -  minuty 

 

6. Forma występu : 

 

 - a capella 
 - z półplaybackiem 

 - z akompaniamentem z jakim ? 

 

 

7. Wymagania  techniczne : 

 

    Liczba mikrofonów    --------------------------------------------------------------- 

    Inny sprzęt  --------------------------------------------------------------------------      

 

8. Krótka notka o wykonawcy ( zainteresowania , osiągnięcia ) : 

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

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

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

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku: 
Działając jako opiekun prawny dziecka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na 
podstawie  art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyrażam 
zgodę przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i 
przeprowadzenia Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej zwanego dalej konkursem, oraz 
udostępnienia informacji o wynikach festiwalu. Zgoda dotyczy rozpowszechniania   

i przetwarzania danych osobowych, w tym: nazwiska, wieku, wizerunku i innych niezbędnych 
danych mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej przez Pałac 
Młodzieży  w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych 
związanych z organizowanym przez Festiwalu. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę 
wycofać w każdym czasie. 

10. Zaznajomiłem / łam się z regulaminem i stwierdzam to własnoręcznie 

podpisem : 

 

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

 podpis  prawnego opiekuna/rodzica        podpis osoby przygotowującej    

   

 

Uwaga ! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami. W przypadku niestarannego 
bądź nieprawidłowego wypełnienia lub nieprzestrzegania terminów zgłoszenia, 

organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia karty zgłoszenia. 

    

 


