
 
 

       Starostwo Powiatowe                                                                                               Gmina Potęgowo                                                                       Gminny Ośrodek Kultury  

                w Słupsku                                                                                                                                                                                                                          w Potęgowie 

 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA   

„IV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW 

POTĘGOWO 2017”. 

 
1. Imię i nazwisko  solisty - instrumentalisty  
   

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

2. Kategoria:  

                                                                                      -  Grupa dla uczniów i absolwentów  

                                                                                          Państwowych Szkół Muzycznych: 
  

 soliści I -IV SP                                                                         soliści I -IV SP                                               

 soliści V-VIII SP i pozostałe klasy gimnazjum                       soliści V-VIII SP i pozostałe klasy gimnazjum 

 soliści dorośli                                                                           soliści dorośli 

 

3. Dane placówki delegującej ( nr tel.) 

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

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

4. Nazwisko i imię instruktora: 
 

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

5. Program: tytuł utworu, kompozytor, czas trwania: 
 

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

6. Instrument:   
 

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

7. Wymagania techniczne: 
 

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

8. Rodzaj akompaniamentu ( własna płyta CD, pendrive, akompaniament na żywo): 
 

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

9. Krótka biografia artystyczna/osiągnięcia/: 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

                                                                                                                        (data i podpis) 

-  Grupa dla amatorów muzyków:



  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Nazwisko i Imię   …………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia   …………………………………………………….......................……. 

Adres    …………………………………………...........................................…………………...        

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

Niniejszym oświadczam, że: 

•  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 

1182.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Potęgowie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej jednostki w związku  

z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie 

tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. 

Oświadczam także, że zostałam/łem pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu 

do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania w razie 

stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 

 
.…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

         data i podpis rodziców 

 

• wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku medialnego dziecka i rodziców/opiekunów prawnych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Potęgowie do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych, dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), 

 

 

.…………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………. 

        data i podpis rodziców 

 

 

Oświadczenie informacyjne 

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami) 

informuję Pana/Panią, że Administrator danych osobowych tj. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie  zbiera i 

przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania 

obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na 

rzecz dzieci. 

 

 

 

 



 

 


