
KARTA ZGŁOSZENIA do części konkursowej Festiwalu „Powrót do KRAINY ŁAGODNOŚCI” 
Wieliszew, edycja 2018 

 
1. Podmiot artystyczny (nazwa zespołu, imię i nazwisko solisty, członków zespołu, reprezen-

towana miejscowość oraz  instytucja – w przypadku reprezentantów domów kultury, itd.): 
 

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

 

2. Adres / telefon / e-mail: 
 

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

 

3. Imię i nazwisko Instruktora/Opiekuna (jeśli jest): 
 

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

4. Grupa wiekowa (zakreślić właściwą): 
 

a) do lat 15 włącznie 
b) 16 – 40 lat 
b) 41 lat i powyżej 

      

5. Repertuar (zgłoszony do prezentacji w trakcie przesłuchań konkursowych): 
 

1. …………………………………………..………………………………………..............   (tytuł piosenki) 
………………………………………………………………………………………………….  (kompozytor) 
………………………………………………………………………………………………….  (autor tekstu) 
akompaniament na żywo (autor muzyki, wykonawca, instrumenty): 
…………………………………....…………................................................................................ 
akompaniament mechaniczny na nośniku (autor muzyki, wykonawca): 
…………………………………....…………................................................................................ 

 
2. …………………………………………………..……………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
akompaniament na żywo (autor muzyki, wykonawca, instrumenty): 
…………………………………....…………................................................................................ 
akompaniament mechaniczny na nośniku (autor muzyki, wykonawca): 
…………………………………....…………................................................................................ 

 

UWAGA: Poza  podaniem repertuaru konkursowego, do niniejszego zgłoszenia należy 
dołączyć dwa nagrania w formie plików muzycznych: mp3/mp4/wav/avi, etc. – nagrania  
te NIE MUSZĄ pokrywać się z repertuarem konkursowym (patrz Regulamin). 

 

6. Wymagania techniczne dotyczące warunków sceny, sprzętu, liczby mikrofonów, nagłośnienia 
własnego instrumentu, itd.:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

7. W przypadku zakwalifikowania się do etapu przesłuchań konkursowych, zobowiązuje się do 
uiszczenia wpisowego w wysokości 25 zł/solista lub 50 zł/zespół (wpłaty dokonujemy na 
miejscu w dniu odbywania się konkursu). 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  
 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych lud danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Dyrektora Ośrodka 
Kultury w Wieliszewie, w celu udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej „Powrót do Krainy Łagodności”  
w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, adres zamieszkania, nr tel. własny/rodziców/opiekunów prawnych, adres  
e-mail, imię i nazwisko nauczyciela. 
 
W związku z uczestnictwem w Konkursie „Powrót do Krainy Łagodności” zezwalam na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie  
i rozpowszechnianie moich danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, wiek, miejscowość bez dokładnego adres), 
mojego wizerunku lub wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatora (Gminę Wieliszew) w celach 
informacyjnych i promocyjnych, za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Urzędu Gminy 
Wieliszew, prowadzonych serwisów społecznościowych oraz w wydawnictwach prasowych/promocyjnych i wszelkich 
publikacjach w artykułach tematycznych dotyczących Konkursu, w tym patronów medialnych wydarzenia. 
 
Niniejsze zezwolenie obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć oraz video wraz  
z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie  
i rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Urzędu Gminy Wieliszew   
i publikacji w artykułach tematycznych dotyczących Konkursu. 
 
Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych dalej: RODO) Dz.U.UE.L.2016.119.1 

 
Informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie jest: Dyrektor Ośrodka Kultury 

w Wieliszewie. Łajski , ul. Stanisława Moniuszki 2, 05-119 Legionowo;  

2) możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Wieliszewie przy użyciu danych 

kontaktowych Ośrodka Kultury oraz za pomocą adresu: iod@wieliszew.pl 

3) administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodku Kultury w Wieliszewie - przetwarza dane osobowe osób 

zgłoszonych do Konkursu na podstawie zgody tj.; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) dane osobowe osób zgłoszonych do Konkursu przetwarzane będą w celach: 

a) zakwalifikowania kandydatów do konkursu 

b) wyłonienie zwycięzcy konkursu 

c) informacyjno-promocyjnych 

5) w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą:  

a)  Ośrodek Kultury w Wieliszewie 

b) współpracujące media 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres roku; 
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 
8) osobom zgłoszonym do Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, rodzicom i opiekunom prawnym 

przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania 
usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach zgłoszenia do konkursu dane nie są 
przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 
RODO nie przysługuje; 

9) każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; 



10) w trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące zgłoszenia do Konkursu nie zapadają 

automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób zgłoszonych; 

11) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osób zgłoszonych do Konkursu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

 
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

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

podpis uczestnika        podpis prawnego opiekuna 
(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 
 


