
KARTA ZGŁOSZENIA 

VII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWY „ŁĄCZY NAS KULTURA” 

 

1. Kategoria: kapele ludowe/zespoły śpiewacze/soliści-śpiew tradycyjny/ soliści-wokal ludowy/ zespół dziecięcy* 

Nazwa/Imię i Nazwisko*………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres instytucji delegującej 

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

3. Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. E-mail: . ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Liczba uczestników: …………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko kierownika kapeli/ zespołu: 

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

7. Wykonywany repertuar: 

l.p. Tytuł utworu Autor tekstu Kompozytor 

1.    

2.    

 

8. Informacja o zespole/soliście (krótka, osiągnięcia) 

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łopienniku Górnym, w celu udziału w VII Międzynarodowym Festiwalu Ludowym „Łączy nas kultura”, w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, wiek, adres 

zamieszkania, nr tel. uczestnika/rodziców/opiekunów prawnych, adres email. Niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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

(data) (czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Łopienniku Górnym w celach informacyjno-promocyjnych, w związku z udziałem w festiwalu. Niniejsze oświadczenie obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie i 

wykorzystywanie zdjęć oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także ich obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie 

za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym pod adresem https://goklopiennik.org/, a także portalach społecznościowych. 

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

(data) (czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 

 

Podpis Kierownika Zespołu/Solisty     Pieczątka instytucji delegującej  

https://goklopiennik.org/

