
 
XII POWIATOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  

 

Racibórz 2019  

KONKURS PIOSENKI  

 

KARTA ZGŁOSZENIA *  

 

1. Imię i nazwisko solisty – nazwa 

zespołu……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ilość członków zespołu…………………………………………………………………………………………………………  

2. Kategoria wiekowa, data urodzenia 

……………………………………………………………………………………  

3. Instytucja delegująca, adres, telefon 

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

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

4. Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (telefon kontaktowy)  

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

5. Proponowany REPERTUAR XII PFTA 2019  

Tytuł piosenki startowej …………………………………………………………………………………………………… 

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

Autor muzyki ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł piosenki ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autor muzyki ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu ………………………………………………………………………………………………………………………… 

przybliżony czas trwania utworu ………………………………………………………………………………………  

6. Warunki techniczne prezentacji, nośnik odtwarzania 

akompaniament……………………………………………………………………………………………………………………… 

ilość mikrofonów …………………………………………………………………………………………………………………… 

inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Deklaruję, że jako pierwszą piosenkę zaprezentuję (podać tytuł piosenki) 

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

*prosimy czytelnie, literami DRUKOWANYMI wypełnić kartę 

zgłoszenia  

 
XII POWIATOWY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ  

 

Racibórz 2019  

KONKURS PIOSENKI  

 

KARTA ZGŁOSZENIA *  

 

1. Imię i nazwisko solisty – nazwa 

zespołu……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ilość członków zespołu…………………………………………………………………………………………………………  

2. Kategoria wiekowa, data urodzenia 

……………………………………………………………………………………  

3. Instytucja delegująca, adres, telefon 

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

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

4. Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (telefon kontaktowy)  

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

5. Proponowany REPERTUAR XII PFTA 2019  

Tytuł piosenki startowej …………………………………………………………………………………………………… 

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

Autor muzyki ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł piosenki ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autor muzyki ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autor tekstu ………………………………………………………………………………………………………………………… 

przybliżony czas trwania utworu ………………………………………………………………………………………  

6. Warunki techniczne prezentacji, nośnik odtwarzania 

akompaniament……………………………………………………………………………………………………………………… 

ilość mikrofonów …………………………………………………………………………………………………………………… 

inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………  

7. Deklaruję, że jako pierwszą piosenkę zaprezentuję (podać tytuł piosenki) 

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

*prosimy czytelnie, literami DRUKOWANYMI wypełnić kartę 

zgłoszenia  



KONKURSY W RAMACH XII POWIATOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI 

ARTYSTYCZNEJ:  

 

- 10.10.2019 – KONKURS TAŃCA – Raciborskie Centrum Kultury 

 

- 22.10.2019 – KONKURS RECYTATORSKI – Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu  

 

- 23.10.2019 –KONKURS PIOSENKI – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

 

- 23.10.2019 – KONKURS PLASTYCZNY – Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

 

- 25.10.2019 – PRZEGLĄD TEATRALNY – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Kuźni Raciborskiej  

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, przy ul. Stalmacha 12; 

2.W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

– e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl 3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą dla celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu; 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Dane nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 7. Dane przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu.  

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  

KLAUZULA ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Przyjmuję również do wiadomości, że prace przesłane na konkurs nie będą zwracane 

autorom.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz 

wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, przy ulicy Stalmacha 12, na potrzeby konkursu: XII POWIATOWEGO 

FESTIWALU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 2019 Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na 

stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że 

serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  

*niepotrzebne skreślić  
 

 

 

KONKURSY W RAMACH XII POWIATOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI 

ARTYSTYCZNEJ:  

 

- 10.10.2019 – KONKURS TAŃCA – Raciborskie Centrum Kultury 

 

- 22.10.2019 – KONKURS RECYTATORSKI – Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu  

 

- 23.10.2019 –KONKURS PIOSENKI – Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

 

- 23.10.2019 – KONKURS PLASTYCZNY – Gminne Centrum Kultury w Nędzy 

 

- 25.10.2019 – PRZEGLĄD TEATRALNY – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Kuźni Raciborskiej  

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, przy ul. Stalmacha 12; 

2.W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

– e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl 3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą dla celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu; 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Dane nie będą udostępniane 

podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 7. Dane przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu.  

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  

KLAUZULA ZGODY  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Przyjmuję również do wiadomości, że prace przesłane na konkurs nie będą zwracane 

autorom.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz 

wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, przy ulicy Stalmacha 12, na potrzeby konkursu: XII POWIATOWEGO 

FESTIWALU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 2019 Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na 

stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że 

serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 

osobistych.  

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)  
*niepotrzebne skreślić  


