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III Konkurs Skrzypcowy Muzyki Polskiej 

im. Wandy Wiłkomirskiej 

11-14 listopada 2021 r. 

Karta zgłoszenia do konkursu 

Prosimy o czytelne wypełnianie pismem drukowanym. 
 

Nazwisko i imię uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia uczestnika: .…………………………………..… Klasa: …………………… Cykl nauczania: ……………… 

Rok studiów: ……………………….. 

Adres do korespondencji: 

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

Telefon uczestnika lub opiekuna: …………………………………………… e-mail: ……………………………………………… 

Pełna i dokładna nazwa i adres szkoły: 

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

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

Telefon szkoły: …………………………………………… e-mail szkoły: ……………………………………………………………….. 

 

Nauczyciel: ……………………………………………………………………….. 

Pianista - akompaniator: ……………………………………………………………….………………  

Grupa konkursowa: ………………….. 

Program:  

(imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, opus, numer) 

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

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

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

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

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

Dokładny łączny czas całego programu konkursowego bez przerw i strojenia instrumentu: ………………………… 

 

 

 

 

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

               miejscowość i data             podpis   

 
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA   

III KONKURSU SKRZYPCOWEGO MUZYKI POLSKIEJ  
IM. WANDY WIŁKOMIRSKIEJ 

 

…......................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / mojego dziecka* zawartych  
w „Karcie zgłoszenia” do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  
w skrócie RODO). 
 
 
……………………………………………………………                 ……………………………………………………………………………… 
                      (miejscowość i data)                                                (czytelny podpis opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego)* 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału  
w konkursie. 

Oświadczam, że zostałem poinformowana/y o przysługujących mi prawach oraz o tym, że administratorem 
danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych  
im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie. 

 
……………………………………………………………                 ……………………………………………………………………………… 
                      (miejscowość i data)                                                (czytelny podpis opiekuna prawnego/uczestnika pełnoletniego)* 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego / mojego dziecka* wizerunku 
w związku z udziałem w III Konkursie Skrzypcowym Muzyki Polskiej im. Wandy Wiłkomirskiej. Wyrażenie 
zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu mogą zostać 
umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego  
w Częstochowie, wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem 
(publikacje, Internet, w tym media społecznościowe). Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne lecz 
niezbędne do udziału w konkursie. 

 
………………………………………..                                   …………………………………………………………… 
               (miejscowość i data)                                                                     (podpis opiekuna prawnego / uczestnika pełnoletniego)* 

* niepotrzebne skreślić 


