
XVII Konkurs Muzyki Współczesnej 

PŁOCK 30-31 marca 2020 r. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Kartę należy wypełnić pismem drukowanym bądź komputerowo 

 

 

Nazwa i adres szkoły..................................................................................................................... 

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

Imię i nazwisko uczestnika........................................................................................................... 

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

Instrument..................................................................................................................................... 

Grupa............................................................................................................................................. 

Rok urodzenia, rok nauki gry na instrumencie, klasa................................... ...............................  

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

Imię, nazwisko, tel. nauczyciela................................................................................................... 

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

Imię, nazwisko akompaniatora.................................................................................................... 

Program: / imię i nazwisko kompozytora, tytuł, czas trwania 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

podpis Nauczyciela podpis Dyrektora lub osoby upoważnione 



 
 
 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

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

miejscowość, data 

 

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

Imiona i Nazwisko 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w  zgłoszeniu do  XVII Konkursu Muzyki 

Współczesnej, przez Organizatorów w/w Konkursu w celu udostępniania jako informacji zamieszczanych: w informatorach 

imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących 

Konkursu, na nośnikach audio i video z udziałem uczestników Konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Informujemy, że wyrażona zgoda może w każdym czasie byćodwołana. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działaniach Organizatorów Konkursu i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

 

 

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

Czytelny podpis 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis 

prawnego opiekuna) 

          

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

 

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

miejscowość, data 

 

 

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

Imiona i Nazwisko 

 

 

 

Udzielam Organizatorom XVII Konkursu Muzyki Współczesnej nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania 

zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów, za pośrednictwem dowolnego 

medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „XVII 

Konkurs Muzyki Współczesnej” 

 

 

 

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

Czytelny podpis 

(w przypadku osób niepełnoletnich podpis 

prawnego opiekuna) 


