
 
 

Dziwny jest ten świat… 

KORFANTÓW 2022 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy 

lub nazwa zespołu 

 

 

2. Klasa (wiek uczestnika)  

 

3. Kategoria (wpisać wg 

Regulaminu) 

 

4. Adres szkoły/ telefon  

 

5. Imię i nazwisko 

opiekuna/instruktora 

 

 

6. Ilość osób występujących 

(dotyczy zespołów wokalnych) 

 

7. Tytuł piosenki   

 

8. Sprzęt techniczny potrzebny 

dla wykonawców  

 

Uwaga! 

KARTĘ ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,  

DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

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

         Miejscowość, data                                                                                 pieczątka placówki 



 
 

 

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

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika konkursu 

(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO z 27.04.2016 

r.) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego 

dziecka) w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji  

o wynikach konkursu. 

2. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena siedzibą w Korfantowie. Szkoła Podstawowa  

nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie, ul. A. Mickiewicza 1, 48-317 Korfantów. 

3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu 

przeprowadzenia konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku (mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach  

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez SP nr 2 im. Czesława Niemena  

w Korfantowie na potrzeby konkursu. 

5. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełnionym towarzyszącym komentarzem. Nagrania 

filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach 

informacyjnych. 

6. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w mediach w tym w Internecie na stronach SP nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie,  

na portalach społecznościowych: Facebook, YouTube oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. 

7. Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla 

mnie obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

Zezwalam na przetwarzanie moich danych osobowych (mojego dziecka) dla potrzeb statystycznych 

placówki oraz potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz wizerunku dziecka na w/w warunkach. 

 

…………………………………………………. 

(data, podpis uczestnika konkursu/ rodzica osoby niepełnoletniej 


