
                                          

XI Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego  

KRZESZOWICE  2020 

  

karta zgłoszenia 

 

Imię i nazwisko solisty lub nazwa grupy/zespołu/duetu dziecięcego/młodzieżowego…………………. 

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

Ilość osób w grupie śpiewaczej (od 4 do 8 osób)............................................................................ 

Prezentowana kategoria wiekowa ...................................................................................................... 

Miejscowość i adres ...................................................................................................................... 

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

Dane  instytucji patronującej .............................................................................................................. 

adres..................................................................................................................................................... 

nr tel. ...........................................................................e-mail ............................................................. 

Imię i nazwisko oraz nr tel. opiekuna/kierownika grupy................................................................ 

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

Tytuły utworów  ................................................................................................................................... 

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

Źródło pochodzenia utworu .......................................................................................................... 

Nr konta bankowego (26 cyfr) 

 __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  

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

        Podpis i pieczęć kierownika grupy / dyrektora  instytucji delegującej  lub podpis uczestnika 

 
 

miejscowość ....................       data  ................... 



OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że jestem upoważniona/y do reprezentowania we wszelkich sprawach dotyczących 

wszystkich zgłoszonych przeze mnie do konkursu osób .  

2. Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z tekstem regulaminu XI Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych 

Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2020 i akceptuję jego treść. 

3. Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z zawartą w regulaminie klauzulą informacyjną dot. przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych mojego dziecka* zawartych  

w karcie zgłoszenia, przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, w celu uczestnictwa w przesłuchaniach 

konkursowych XI Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2020. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* 

uczestniczącego w XI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2020, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

Niniejsza zgoda dotyczy, w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych 

osobowych w zakresie imienia, nazwiska w publikacjach, na portalach internetowych, mediach 

społecznościowych,  zarządzanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, a także instytucje 

współfinansujące, w tym Starostwo Powiatowe w Krakowie, w celu realizacji i promocji XI Przeglądu 

Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2020. Niniejsza zgoda nie jest 

ograniczona czasowo.  

6. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie zgłoszenia. 

 
 
 

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

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

 
 

Data i czytelny podpis solisty /opiekuna/kierownika grupy 
 lub rodzica/opiekuna członka niepełnoletniego uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 


