
 
 

 

 
/ pieczątka instytucji reprezentowanej/ 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 

1. Pełna nazwa i adres instytucji………………………..…………………………………………………………. 

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

2. Kategoria: solista/zespół/ schola lub chór* 

3. Dane uczestnika 

 

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

                                / Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa i kategoria zespołu / 
 

Przedział wiekowy…………….…………liczba osób śpiewających…………….………. 
 

Forma wykonania: 

                             Akompaniament własny (instrument - …………..……………………………...….……..)/ 

                             „pół-playback”/ a cappella* 
 

Potrzeby techniczno-akustyczne…………………...………………………………………………………….. 

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

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

4. Wykonywane utwory (czas trwania prezentacji ok……min) 

     a) 
 

     Tytuł………………………………….………………………………………………………………………… 
 

     Autor tekstu…………………………………………………muzyka………………………………………… 

     b) 
 

     Tytuł……………………….…………………………………………………………………………………… 
 

     Autor tekstu………..……………………………………muzyka………...…………………………………… 
    
5. Osiągnięcia artystyczne 

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

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

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

6. Osoba odpowiedzialna / kontakt / 

     Imię i nazwisko…………………………………….…………………………………………………………... 

     Adres……………………………………………….…………………………………………………………... 

     tel. kontaktowy ………………………………….…...............e-mail………………………..……………...... 
 

7. Ilość uczestników……..........................................+ opiekunowie………………=……………….……………. 
 

Oświadczenie 
Ja niżej podpisany(a), w związku z udziałem w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” 
w OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu, w roku 2019 oraz ew. w transmisji i emisji telewizyjnej Finału Festiwalu w 
Telewizji - wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby:  
- mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów była emitowana  
- przekazane przeze mnie utwory audiowizualne (w tym nagrania, prezentacje, etc.), fotografie oraz inne, zostały 
wykorzystane w w/w audycji tworzonej  i/lub emitowanej przez Telewizję oraz innych nadawców rozpowszechniających 
program telewizyjny jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. 
Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego  korzystania z mojego 
wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dostarczonych utworów audiowizualnych na wszystkich znanych polach eksploatacji.  
 

 

………..……………………………… 
                                                                                                                                                                              (czytelny podpis osoby zgłaszającej lub uczestnika) 

 

*niewłaściwe skreślić 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb 

konkursu Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE zgodnie 
z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) 

   Administratorem danych osobowych OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA 
OBYWATELSKA” 26-600 Radom u.l Malczewskiego 16, sekretariat  tel. (48) 48 36-24-263,   
e- mail resursa.radom@wp.pl. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt   b  RODO, w celu promocji 
wydarzenia. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale  niezbędne u celu zawarcia i realizacji 
niniejszego konkursu. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do pan stw trzecich. 
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygas nięcia roszczen  

wynikających z niniejszej umowy, jak ro wniez  wykonania obowiązko w wynikających  
z przepiso w prawa, w tym w szczego lnos ci podatkowych i rachunkowych. 

 Uczestnik konkursu  ma prawo dostępu do tres ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 

 Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: biuro@abifusion24.pl Zgodnie 
z obowiązującym prawem uzyskane dane  Os rodek Kultury moz e przekazywac  podmiotom 
przetwarzającym je na jego  zlecenie, np. członom jury oraz podmiotom uprawnionym 
do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego 
uprawnionym. 

   Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(RODO). 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach audio-wizualnych z konkursu 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  z  późn. zm.)  

 
 
 
 
 

……………………………………………….                                                   …………………………………………                                      
(miejscowość, data)                                                                                     (podpis) 

                    
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                    

mailto:resursa.radom@wp.pl

