II POWIATOWY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

„ŚPIEWAJCIE I GRAJCIE MU”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
07.01.2021.
(zgłoszenie musi być wypełnione drukowanymi literami, bez skrótów i obejmować dokładne dane)

Imię i Nazwisko uczestnika:
Wiek:
(rocznikowo)

Kategoria
wiekowa:

Klasa i szkoła:
Telefon
uczestnika/opiekuna:
Adres e-mail:
Utwór zgłoszony:

(autor i tytuł)

Oświadczam, że wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego
dziecka w konkursie i oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i
akceptuję jego postanowienia.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej 5, 36-050 w
Sokołowie Młp. moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka
w konkursie.
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka w związku z udziałem w konkursie, poprzez umieszczenie zdjęć i filmików z
przebiegu konkursu w przestrzeni publicznej. Zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności materiały prasowe oraz rozpowszechnianie w Internecie.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.

…………………………………………………………….
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

II POWIATOWY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

„ŚPIEWAJCIE I GRAJCIE MU”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
(uczestnik pełnoletni)

07.01.2021r.
(zgłoszenie musi być wypełnione drukowanymi literami, bez skrótów i obejmować dokładne dane)

Imię i Nazwisko:
Wiek:
(rocznikowo)

Kategoria
wiekowa:

Klasa i szkoła:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Utwór zgłoszony:

(autor i tytuł)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej 5, 36-050 w
Sokołowie Młp. moich danych osobowych w związku z w przeglądzie
(zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w
związku z udziałem w przeglądzie, poprzez umieszczenie zdjęć i filmików z
przebiegu konkursu w przestrzeni publicznej. Zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności materiały prasowe oraz rozpowszechnianie w Internecie.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.

…………………………………………………………….
(Data i podpis)

