KARTA ZGŁOSZENIA
DO VI REGIONALNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………
………………………………………
……………………………………....
Tel.
………………………………………. e-mail szkoły …………………………………
Nazwiska i imiona opiekunów …………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy: …………………………………………
Adres e-mailowy:……………………………………………..

WYMAGANIA TECHNICZNE
( ilość mikrofonów, gitar elektrycznych,
keyboardów, itp.)
REPERTUAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1…………………………………………..
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….
6………………………………………….

ZESPÓŁ
GIMNAZJUM

SOLISTA
GIMNAZJUM

ZESPÓŁ
KLASY IV-VI

SOLISTA
KLASY
IV-VI

ZESPÓŁ
KLASY I-III

SOLISTA
KLASY
I-III

NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA/KLASA

1…………………………………………..
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….
6………………………………………….

Uczestnicy konkursu zgłaszając się do eliminacji:
 wyrażają zgodę na publikację nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu
 laureaci konkursu (miejsca I-III i wyróżnienia) zobowiązują się do uczestniczenia
w GALI FINAŁOWEJ dn. 14 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

Załącznik nr 1
do KARTY ZGŁOSZENIA
(wypełnia rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika)
ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U
z 2014r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku (prasa, strony internetowe, telewizja, radio) wyłącznie w celu
promocji działań związanych z przeprowadzeniem VI Regionalnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej przez
Szkołę Podstawową nr 28 w Bytomiu.
………………………………………………
(podpis rodziców/ opiekunów)

Załącznik nr 1
do KARTY ZGŁOSZENIA
(wypełnia rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika)
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z 2014r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku (prasa, strony internetowe, telewizja, radio) wyłącznie w celu
promocji działań związanych z przeprowadzeniem VI Regionalnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej przez
Szkołę Podstawową nr 28 w Bytomiu.
………………………………………………
(podpis rodziców/ opiekunów)
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z 2014r., poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku (prasa, strony internetowe, telewizja, radio) wyłącznie w celu
promocji działań związanych z przeprowadzeniem VI Regionalnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej przez
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………………………………………………
(podpis rodziców/ opiekunów)

