Karta zgłoszenia

Złoty mikrofon 2019. Konkurs wokalny gminy Łapy
Nazwisko
Imię
Nazwa zespołu
Ilość wykonawców

Opiekun
telefon

e mail
Instytucja delegująca.

Grupa 1
Przedszkola, klasy 0

Grupa 2
SP klasy 1-4

Grupa 3
SP klasy 5-8

solista

solista

solista

zespoły wokalne

zespoły wokalne

zespoły wokalne

zespoły wokalnoinstrumentalne

zespoły wokalnoinstrumentalne

zespoły wokalnoinstrumentalne

Wymagania techniczne

Podkłady muzyczne (w formacie mp3) należy wysłać do dnia 18 października 2019 r.
na adres email: it@dklapy.pl (w temacie wpisując: mikrofon)

Dom Kultury 18-100 Łapy, ul. Matejki 19,
NIP 966-05-73-936, ☎ 857152300, ✉ it@dklapy.pl, http://dkLapy.pl
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1. Zgłaszany repertuar
*autor
*tytuł utworu
*czas realizacji
Informacje o wykonawcy , udział w koncertach, przeglądach, nagrody, nagrania

*Wymagane pola.
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
•

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, klasa)

.....................................................................……………………………………………
w konkursie wokalnym pn. Złoty Mikrofon 2019
organizowanych przez Dom Kultury w Łapach w terminie od 24.10.2019 r. do 25.10.2019 r.
w Domu Kultury w Łapach,
•
odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z
miejsca konkursu,
•
biorę na siebie odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez moje
dziecko w mieniu organizatorów oraz osób trzecich,
•
znany jest mi program i charakter konkursu w których będzie uczestniczyło moje
dziecko.
•
zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu Wokalnego Gminy Łapy Złoty
Mikrofon 2019
•
zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania prowadzącego zajęcia w
przypadku rezygnacji z udziału w konkursie.
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Ponadto wyrażam zgodę na:
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………… oświadczam,
że wyrażam zezwolenie na wykorzystanie wizerunku dziecka
……………………………………………………, którego jestem rodzicem/opiekunem
prawnym przez Dom Kultury w Łapach.
Niniejsze zezwolenie dotyczące wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z
konkursu wokalnego Złoty Mikrofon 2019 organizowanego przez Dom Kultury w
Łapach:
•

jest nieodpłatne, nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie;

•
obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym do umieszczania wizerunku na stronach internetowych DK Łapy oraz na portalach
społecznościowych, na których DK Łapy posiada konto, w celu promocji konkursu
Złoty Mikrofon 2019 prowadzonego przez Dom Kultury w Łapach
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.
Organizator ponadto informuje, że:
- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Łapach, ul. Jana

Matejki 19, 18-100 Łapy, NIP: 966-05-73-936, REGON: 000645553, tel. 85 715 23 00,
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w konkursie wokalnym

gminy Łapy Złoty Mikrofon 2019 organizowanych przez Dom Kultury w Łapach oraz w celu
promocji tego konkursu w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@dklapy.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują
się w Regulaminie Konkursu Wokalnego Złoty Mikrofon 2019 oraz u Administratora.

Data

Czytelny podpis opiekuna prawnego
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