
          KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2021 

                      Karta zgłoszenia 
Imię i nazwisko 

 

Kategoria wiekowa: 

 

Adres: 

Nr telefonu rodzica /opiekuna prawnego/ : 

Adres email: 

 

Tytuł kolędy /pastorałki/: 

Autor tekstu: 

Autor muzyki: 

 

Link do materiału filmowego: 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 

Parczewski Dom Kultury w celu realizacji Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

wizerunku, w celu wzięcia udziału w podejmowanych działaniach promocyjno-

informacyjnych Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021 przez Parczewski Dom Kultury 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

wizerunku, w celu wzięcia udziału w podejmowanych działaniach promocyjno-

informacyjnych Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021 przez Parczewski Dom Kultury  

 

 

………………………………………………………… 

                                                           Data i podpis opiekuna. 



 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE 

WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, 

poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam 

zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania wizerunku mojego dziecka   

na stronach www oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji 

informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych                              

i reklamowych związanych z Konkursem Kolęd i Pastorałek 2021 prowadzonym przez 

Parczewski Dom Kultury. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 

produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych mojego 

dziecka. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, dotyczy nagrań                   

z udziałem mojego dziecka przesłanych do Parczewskiego Domu Kultury .                                   

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących                    

i przyszłych) względem Parczewskiego Domu Kultury z tytułu wykorzystania wizerunku 

mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej. 

 

REGULAMIN 

1. Zgłaszając się do Konkursu, prawny opiekun zezwala na wykorzystanie                                        

i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym                         

do realizacji Konkursu. 

2. Prawny opiekun ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do  publicznego odtwarzania prezentacji artystycznych 

uczestników Konkursu. 
 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść                      

w całości  

  

 

………………………………………………………… 

                                                           Data i podpis opiekuna. 


