XI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ – LEŻAJSK 2018
Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA / ZESPOŁU
Szkoła zgłaszająca - pełna nazwa i adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................................

Uczestnik
Imię i nazwisko ucznia

-

Klasa/cykl

-

Instrument

-

Nauczyciel – imię i nazwisko

-

Akompaniator – imię i nazwisko

-

Zespół (nazwa, typ zespołu), nauczyciel:
.......................................................................................................................................................................................................

Zespół - imiona i nazwiska uczestników (lub ilość uczestników – jeśli więcej niż 4):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Repertuar
Lp.

Kompozytor

Utwór

Przybliżony
czas trwania

1.
2.
Oświadczamy, że wpłatę wpisowego w kwocie ………….….……… dokonaliśmy na rachunek bankowy
(numer rachunku: 12 9182 0006 0002 4354 2000 0010 – Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej,
36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5) w dniu: ………….………..…………….. .
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na rejestrację występu za pomocą technicznych środków audiowizualnych na
potrzeby przeprowadzenia konkursu i promocji festiwalu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych oraz na wykorzystanie i udostępnianie wizerunku mojego dziecka przez organizatora (zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Dane będą
przechowywane w w/w Szkole. Oświadczam, że znam regulamin Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
W załączeniu przesyłamy OŚWIADCZENIE Rodzica / opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
w XI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej – Leżajsk 2018

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

(dyrektor szkoły)
Wypełnioną kartę wraz z oświadczeniem rodzica / opiekuna należy przesłać w terminie do 27 kwietnia 2018
roku pocztą elektroniczną na adres: szkola@muzyczna.com.pl

OŚWIADCZENIE
Rodzica / opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w XI Ogólnopolskim Festiwalu
Muzyki Dawnej – Leżajsk 2018
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
......................................……………………….......................................................................................
(imię i nazwisko)
ucznia

........................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)
do celów związanych z jego udziałem w XI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej – Leżajsk 2018
organizowanym przez Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na
publikowanie na stronach internetowych, w radiu, prasie, telewizji i innych mediach danych osobowych
i wizerunku mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia konkursu i promocji festiwalu. Ponadto
wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka na zdjęciach oraz
materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji przedsięwzięcia.

……………………………………………….……………………….…
(data, podpis rodzica / opiekuna prawnego)

