FORMULARZ

ZGŁOSZE NIOWY

XIII OTWARTEGO KONKURSU PIOSENKI
„Nas Łączy Muzyka” 2018

Młodzieżowa Rada Gminy Turawa

Imię i nazwisko uczestnika / nazwa grupy oraz
miejscowość

Wiek uczestnika
(decyduje o kategorii wiekowej w
przypadku udziału w kategorii
solista)

Od ilu lat działa grupa / od ilu lat występuje
uczestnik

W jakich konkursach, przeglądach
uczestniczył uczestnik / grupa, ewentualne
sukcesy. Prosimy wskazać według uznania.

Założyciel grupy / opiekun, kierownik

Krótki opis występów uczestnika / działalności grupy:

Jakie utwory wykona uczestnik / grupa w
konkursie „Nas łączy Muzyka” 2018

W
występie
zostanie
wykorzystany
akompaniament czy podkład muzyczny w
formie odtworzenia? Prosimy wskazać.

Prosimy wskazać ewentualne używane
instrumenty oraz informacje np. nt. ilości
używanych mikrofonów i inne dotyczące
technicznej strony występu

Czy grupa / uczestnik chce wziąć udział w próbie sprzętowej
planowanej na dzień 8.12.2018 na godz. 15.00?

Kategoria, w której uczestnik chce wystąpić
SOLISTA / ZESPÓŁ (podkreślić właściwe)

TAK / NIE (podkreślić właściwe)
TELEFON KONTAKTOWY i ADRES DO
KORESPONDENCJI
+ ewentualny adres mailowy

Formularz należy przesłać do 3.12.2018 (do godz. 24.00) na adres: mrg.turawa@op.pl
Integralną częścią Formularza jest „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, które zostaną przetworzone przez organizatora
- Młodzieżową Radę Gminy Turawa na potrzeby konkursu.

Podpis
1. kierownika grupy / uczestnika
2. w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo podpis rodzica / opiekuna

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

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
OSOBA PEŁNOLETNIA
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego
do XIII Otwartego Konkursu Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 2018

Ja, niżej podpisana / ny dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
odpowiadającym potrzebom organizacji XIII Otwartego Konkursu Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 2018.
Zakres przetwarzania danych: sporządzenie listy uczestników konkursu, przedstawienie uczestników konkursu
publiczności, prezentacja uczestników konkursu osobom zasiadającym w gronie jury, prezentacja nazwisk w
materiałach multimedialnych prezentowanych w dniu konkursu, w miejscu jego organizacji, wykorzystanie danych
osobowych przy sporządzaniu wyników konkursu i protokołów odbioru nagród, przedstawienie zwycięzców i
uczestników konkursu w materiałach prasowych i innych.

Dane osobowe przetwarza i pozostaje ich administratorem organizator konkursu – Młodzieżowa Rada Gminy
Turawa, 46 – 045 Turawa, ul. Opolska 39 c. Dane przetwarza się w celu sprawnej organizacji i realizacji przebiegu
konkursu.


Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym
administratorom danych,



Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,



Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
OSOBA NIEPEŁNOLETNIA
Załącznik do Formularza zgłoszeniowego
do XIII Otwartego Konkursu Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 2018

Ja, niżej podpisana / ny dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka /
podopiecznego, nad którym sprawuję opiekę prawną
Imię i nazwisko (dziecka / podopiecznego)
………………………………………………………………………………………………………
w zakresie odpowiadającym potrzebom organizacji XIII Otwartego Konkursu Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 2018.
Zakres przetwarzania danych: sporządzenie listy uczestników konkursu, przedstawienie uczestników konkursu
publiczności, prezentacja uczestników konkursu osobom zasiadającym w gronie jury, prezentacja nazwisk w
materiałach multimedialnych prezentowanych w dniu konkursu, w miejscu jego organizacji, wykorzystanie danych
osobowych przy sporządzaniu wyników konkursu i protokołów odbioru nagród, przedstawienie zwycięzców i
uczestników konkursu w materiałach prasowych i innych.

Dane osobowe przetwarza i pozostaje ich administratorem organizator konkursu – Młodzieżowa Rada Gminy
Turawa, 46 – 045 Turawa, ul. Opolska 39 c. Dane przetwarza się w celu sprawnej organizacji i realizacji przebiegu
konkursu.


Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym
administratorom danych,



Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,



Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
w imieniu dziecka / podopiecznego

