
         KARTA ZGŁOSZENIA 
                           XI POWIATOWY PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW             

                  ŚPIEWACZYCH
                             26 października 2019 r.

Nazwa chóru/zespołu /scholi  ………………………….....................................Ilość uczestników………..

Tytuł wykonywanego utworu

1/……………………………………...................………………...……….…………..….…. CZAS TRWANIA……………………..........

2/…………………………………...................……………………..…….….………..…….  CZAS TRWANIA………....................

3/…………………………………...................……………………..…….….………..…….  CZAS TRWANIA………....................

KRÓTKA HISTORIA ARTYSTYCZNA ZESPOŁU
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYMAGANIA (ilość mikrofonów, pulpity itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OPIEKUN/ INSTRUKTOR ZESPOŁU 

imię i nazwisko ………………………………..

kontakt /nr tel.  ……………………… e-mail/ ………....................................

……………………………………………………
Podpis kierownika/instruktora zespołu

   
    Formularz należy wysłać do 14 października 2019 r. na adres:
    Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 
    ul. Parkowa 1
    98 – 240 Sokolniki
    lub pocztą elektroniczną: goksit@sokolniki.pl
    
    Ilość miejsc ograniczona.  
    Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

mailto:goksit@sokolniki.pl


                                      Klauzula Informacyjna – proszę zaznaczyć „X”
/Instruktor, Opiekun/

  
⃝         Wyrażam zgodę na udział w XI Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych, organizowanym
              w  GOKSiT w Sokolnikach w dniu 26 października 2019 r.
⃝        Zapoznałem się i akceptuję Regulamin XI Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych.

⃝       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach  moich danych
osobowych w zakresie:
wizerunku, imienia i nazwiska w celach określonych w zezwoleniu na wykorzystanie mojego wizerunku.
Oświadczam, że:
a) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i

Turystyki w Sokolnikach, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie
zezwolenia  na  wykorzystanie  wizerunku,  jak  również  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązków  i
wykonywania szczególnych praw przez administratora w zakresie informacyjnym i marketingowym;

b) zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych przetwarzanych przez ww. podmiot, o
prawie do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia;

c) jestem  świadomy  tego,  że  przetwarzanie  powyższych  danych  osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku  jest
niezbędne  i  konieczne  do  prawidłowego  i  efektywnego  korzystania  z  wykonanej  fotografii  w  celach
wskazanych wyżej;

d) przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów wskazanych wyżej;
e) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).

.....................................................................................................
               ( czytelny podpis składającego oświadczenie )

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


	KARTA ZGŁOSZENIA

