
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY na Konkurs Kolęd i Pastorałek  .         .          

.                          „Śpiewajcie i grajcie mu” 

 

DANE  UCZESTNIKA: 

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

2. Adres zamieszkania……………………………………………………….. 

3. Telefon …………………………………………………………………………. 

4. Opiekun- nazwisko i imię……………………………………………….. 

5. Telefon …………………………………………………………………………. 

ZESPOŁY: 

1. Nazwa Zespołu ……………………………………………………………….. 

2. Opiekun …………………………………………………………………………… 

3. Adres, Telefon kontaktowy………………………………………………. 

Pełna nazwa i adres instytucji reprezentowanej: 

1…………………………………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Kategoria ……………………………………………………………………………….. 

3.Przedział wiekowy…………………………………………………………………….. 

4.Forma wykonania: - Instrument………………………………………………... 

                                       - Podkład muzyczny…………………………………….. 

                                       - akompaniament organizatora……………………. 

                                       - akompaniament własny …………………………… 

5. wykonywane utwory: 

kolęda……………………………………………………………………………………….. 

autor tekstu……………………………….................................................. 



pastorałka………………………………………………………………………………………

autor tekstu………………………………………………………………………………….. 

Czas prezentacji każdego utworu nie może przekraczać  3 minut. 

 

 

                                                          Podpis uczestnika 

                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się z Regulaminem przystępuję do konkursu Kolęd 

i Pastorałek . Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, bez ograniczania w czasie, miejscu, bez jakichkolwiek opłat. Wyrażam zgodę aby 

mój głos oraz moja prezentacja była nagrywana i emitowana w całości lub fragmentarycznie 

w celach promocyjnych w publikacjach prasowych, na str. Internetowych z zastrzeżeniem, że 

nie będzie moja osoba przedstawiona w negatywnym świetle. 

 

                                   Podpis osoby zgłaszającej………………………………………………………………. 

                                   Podpis opiekuna prawnego …………………………………………………………… 

 

                                      ZGODA  NA  PRZETWARZANIE  DANYCH 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych 

osobowych na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla 

Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej ul. Sobieskiego 10. 

Świadomy jestem uprawnień przysługujących mi na podstawie art.24 ust.1 pkt.3 ustawy z 

dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych. 

 

                                   Podpis osoby zgłaszającej………………………………………………………………. 

                                   Podpis opiekuna prawnego …………………………………………………………… 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę ̨na 

rejestrowanie wizerunku  mojego / mojego dziecka …………………………………………………………...… 

(imię i nazwisko dziecka) podczas konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej ul. 

Sobieskiego 10 oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach 

internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji.  

 

Podpis osoby zgłaszającej………………………………………………………………. 

                                   Podpis opiekuna prawnego …………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


