
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
  

XI Makroregionalny Konkurs Pianistyczny WIOSENNE  SPOTKANIA PIANISTYCZNE  

"OD  SIEDMIOLATKA  DO  NASTOLATKA" 

15 – 16 MAJ 2023r. DĘBICA   
 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko wykonawcy 
 

Adres email 
 

Klasa/ cykl/ grupa uczestnika 
 

Nazwa i adres szkoły 
 

Imię i nazwisko nauczyciela 
Telefon  

 

PROGRAM 
Kompozytor                                                                     Tytuł, czas trwania 

  

  

 
Osoba zgłaszająca: ……………………………..………. 

Numer telefonu:       ……………………………………… 

 
      Oświadczamy, że wpłatę wpisowego w kwocie 100 złotych, dokonaliśmy  

  w dniu…………………………………..  

  na rachunek bankowy (Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy,  

      Bank Nowy BFG S.A.90 8642 1139 2013 3902 6286 0001 z dopiskiem  

       imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa konkursu)  

 
Oświadczam, że akceptuję Regulamin XI Makroregionalnego Konkursu Pianistycznego  

"Od siedmiolatka do  nastolatka” wraz z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

[RODO] 

            

  

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

      (podpis nauczyciela)         (podpis dyrektora szkoły) 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie PISMEM KOMPUTEROWYM i przesłanie do 15 kwietnia 2023r.  
na adres szkoły: sekretariat@zpsmdebica.pl  

 

mailto:sekretariat@zpsmdebica.pl


OŚWIADCZENIE  

UCZESTNIKA /RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)  

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA* 

  
 
W związku z udziałem w XI Makroregionalnym Konkursie Pianistycznym Wiosenne Spotkania Pianistyczne 

„Od siedmiolatka do nastolatka” w dniach 15 – 16 maja 2023r. w Dębicy 

moim/mojego dziecka* ..............................................................................................................................  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów Konkursu, zgodnie  

z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1782) oraz RODO  

w celach wynikających z regulaminu Konkursu.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się Klauzulą informacyjną 

https://www.gov.pl/web/zpsmdebica/ochrona-danych-osobowych  

 

Wyrażam zgodę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz zezwalam na podstawie art. 81 ust. 1  

z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2021 r. poz.1062 ze zm.)  

na niekomercyjne przetwarzanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku w celu i zakresie 

wskazanym Regulaminie Konkursu tj. m.in. promocji, edukacji, dokumentacji za pośrednictwem technik 

cyfrowych, audiowizualnych, multimedialnych, fotografowanie, transmitowanie i emitowanie poprzez 

dowolną sieć telekomunikacyjną. Potwierdzam akceptację warunków regulaminowych określonych  

w mediach społecznościowych, wykorzystywanych w ramach rozpowszechniania wizerunku (serwis 

Facebook, Youtube). 

 

 

 

 

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

Podpis 

Uczestnika/Rodzica (Opiekuna prawnego) 

 
 

 *niepotrzebne skreślić 

 
 

https://www.gov.pl/web/zpsmdebica/ochrona-danych-osobowych

