
„IDOLEK 17” – powiatowy konkurs wokalny 

27 października 2022 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………… 

2. Instytucja patronująca: nazwa, adres, telefon ………………………………………….................... 

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

3. Kategoria wiekowa: 

   Kategoria I – 7 – 11 lat 

   Kategoria II – 12 – 16 lat 

   Kategoria III – 17 + 

4. Tytuły i autorzy utworów: 

a) …………………………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

5. Czas wykonanych utworów…………………………………………………………………………. 

6. Potrzeby techniczne…………………………………………………………………………………. 

Pieczęć placówki        Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem, zgadzam się z jego treścią i akceptuję regulamin bez 

zastrzeżeń. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                 podpis rodzica/opiekuna 



Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

 
W związku z organizowaniem i promowaniem konkursów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, zawodów 

sportowych, uroczystości miejskich i innych wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w 

Pionkach – udziału w zajęciach/warsztatach/sekcjach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach:  

☐ na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach 

☐ w wydawnictwach prasowych – „Nad Zagażdżonką” i innych  oraz w materiałach promocyjnych,  

☐ w portalach społecznościowych Facebook oraz You Tube, „Nad Zagożdżonką” i w telewizji Kurier 

Pionkowski, 

☐ w gablotach i na tablicach ogłoszeniowych, 

☐ inne … 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                          

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. Zgoda na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku uczestnika /wizerunku mojego dziecka (dotyczy zgody 

rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) zarówno obecnie jak i w przyszłości. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ponieważ zgody na rozpowszechnianie wizerunku udzieliłem na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zostałem również poinformowany, że przetwarzanie 

danych osobowych (w tym wizerunku) oznacza wykonywanie większej ilości operacji na danych 

osobowych niż tylko samo rozpowszechnianie wizerunku. 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.    

 

 

 

 

 

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

Data i podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego             

    *    niepotrzebne skreślić 

 


