
XVII Regionalny Festial Kolęd i Pastorałek „Polska Kolęda”
Przesłuchania: 9 - 10 stycznia 2019r.

Koncert laureatów: 20 stycznia 2019r.
Opole Lubelskie

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................

Kategoria wiekowa*:
     -> Soliści: 
- dzieci [przedszkolne i „0”]
- dzieci [7-9 lat]
- dzieci [10-13 lat]
- młodzież [14-18 lat]

-> Soliści instrumentaliści
- dzieci [10-13 lat]
- młodzież [14-18 lat]

    -> inne
- Zespoły od 3 osób:
wokalne,  instrumentalne,
wokalno-instrumentalne
- Zespoły rodzinne

* odpowiednie podkreślić

Nazwa instytucji patronującej: .................................................................………….............................
..…………....……....…………………………...……………………………….……....................................................................
……. ..........................…………...................................….....................………………………………………………………...
Imię i nazwisko opiekuna: ............................................................…………....................…...................

          .............................................................………............................................
Telefon kontaktowy do opiekuna: .................................……………………………………..........................

Tytuły utworów (autor tekstu i muzyki): ...........................………...................................................
..…………....……....…………………………...……………………………….……....................................................................
……. ..........................…………...................................….....................………………………………………………………...
..…………....……....…………………………...……………………………….……....................................................................
……. ..........................…………...................................….....................………………………………………………………...
Krótka informacja o wykonawcy/zespole: ....………....….................................................................
.....................................................................................………….…................................................................
..................................................................................................………….......................................................
.......................................................................................................…………..................................................
......................................................................................................…………...................................................
1.  Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  uczestnictwa  w  XVII
Regionalnym Festwalu Kolęd i Pastorałek „Polska Kolęda”  organizowanym przez Opolskie Centrum
Kultury w Opolu Lubelskim zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam,  że są one zgodne z
prawdą.

..........................................................(data i czytelny podpis)   
2.  Wyrażam  zgodę na  wykorzystywanie  mojego  wizerunku  przez  Opolskie  Centrum  Kultury
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym postaci fotografi i dokumentacji
flmowej) m. in. w prasie, telewizji, na stronach internetowych, tablicach informacyjnych itp. w celu
uczestnictwa w XVII Regionalnym Festwalu Kolęd i Pastorałek „Polska Kolęda” organizowanym przez
Opolskie  Centrum Kultury w Opolu  Lubelskim zgodnie  z  ustawą z  dnia  4  lutego 1994r.  o  prawie
autorskim  i  prawach  pokrewnych  (tekst  jedn.  Dz.  U.  Z  2018  roku  poz.  1191  z  późn.  zm.).
Wykorzystywanie wizerunku ma charakter nieodpłatny, bezterminowy i nieograniczony terytorialnie.

..........................................................(data i czytelny podpis)   


