
KARTA ZGŁOSZENIA 

1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY LUB NAZWA ZESPOŁU 
 
…............................................................................................................................................................ 

2. Nazwa i adres placówki kulturalnej lub Imię i Nazwisko,  (w przypadku, gdy Uczestnik nie podlega żadnej 
instytucji, prosimy podać dokładny adres do korespondencji). 

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

3. Kontakt do solisty/ zespołu (imię i nazwisko lidera grupy)  tel. mail. 
 
…............................................................................................................................................................. 

4. Łączna Ilość osób: ……………… 
 

5. Repertuar:  

  UTWÓR I  

TYTUŁ:   …………………..…………………………….……………………………………………. 

AUTOR TEKSTU:  …………………………..……………………………………………………….………….  

KOMPOZYTOR:   ………………………………………..………………………………….…………………. 

TEKST PIOSENKI W ZAŁĄCZENIU DO ZGŁOSZENIA 

 
  UTWÓR II  

TYTUŁ:   ………………………………………………………………………………………………. 

AUTOR TEKSTU:  …………………………………………………..……………………………….………….  

KOMPOZYTOR:   …………………………………………..……………………………….…………………. 

TEKST PIOSENKI W ZAŁĄCZENIU DO ZGŁOSZENIA 

7. Informacja o soliście lub zespole  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bardzo prosimy o dołączenie do zgłoszenia drogą elektroniczną fotografii. 

8. Potrzeby techniczne (podać wszystkie instrumenty, które są używane z określeniem sposobu nagłośnienia – 
np. linia lub mikrofon dynamiczny) oraz inny sprzęt. Organizator zapewnia instrument klawiszowy w czasie 
koncertu konkursowego i w czasie koncertu laureatów, ponadto  do dyspozycji uczestników: Piec basowy, 
wzmacniacz akustyczny, zestaw perkusyjny (w przypadku pytań lub specyficznych życzeń prosimy o kontakt) 



9. Członkowie zespołu (dane solisty) – szczegółowe dane 

Uwaga!  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. 
Pańska 1aw Kielcach w związku z udziałem w ……………. ………….. 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem  
 
    Oświadczam, iż posiadam zgodę wszystkich członków zespołu do przetwarzania ich danych osobowych oraz 
wizerunku przez Dom Kultury „BIAŁOGON” w związku z udziałem w …………………………….. 

Data.....................................     Podpis wykonawcy/lidera zespołu: 

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

         (Zgłoszenie uznane będzie za ważne z czytelnym podpisem) 

TOR ŹRÓDŁO PODŁĄCZENIE MONITOR 
(tak/nie)

1

2

3

4

5

6

7

8

L. P. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Tel.



Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora zarejestrowanego materiału oraz zdjęć z prób i 
koncertów. Na fesdwalu, Zespoły, Soliści biorą pełną odpowiedzialność za punktualności przy realizacji programu 
fesdwalu, oraz za przypadki stwierdzenia zniszczeń – włącznie z pokryciem  kosztów zniszczeń. Złożenie Karty Zgłoszenia 
jest równe z akceptacją regulaminu. 

Data.....................................     Podpis wykonawcy/lidera zespołu: 

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

         (Zgłoszenie uznane będzie za ważne z czytelnym podpisem) 

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację: 
Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury „BIAŁOGON” 
Ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce, Tel. 41 345 27 37, sekretariat@dkbialogon.pl 
reprezentowany przez Dyrektora 
Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@abi-net.pl; tel.:: +48 795626770 
 Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej 
powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do: 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,  
• ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania, 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,   
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

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

Data i miejsce podpis osoby składającej oświadczenie 
 

mailto:sekretariat@dkbialogon.pl


ZAŚWIADCZENIE 
O UCZESTNICTWIE   OSÓB  NIEPEŁNOLETNICH    

Wyrażam zgodę na udział  Solisty/członka zespołu imię i nazwisko  

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

w IX Ogólnopolskim Fesewalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej Kielce 2021, który odbywać się będzie w dniach 20 
listopada 2021 r. w Kielcach.  

.............................................................       
  czytelny podpis rodzica/opiekuna 

…………………………………………… 
                miejscowość i data 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
adres i telefon kontaktowy rodzica/ opiekuna  

Oświadczam, iż administrator danych  przedstawił mi następującą informację: 
Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury „BIAŁOGON” 
Ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce, Tel. 41 345 27 37, sekretariat@dkbialogon.pl 
reprezentowany przez Dyrektora 
Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub e mailowo. 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  e-mail: iod@abi-net.pl; tel.:: +48 795626770 
 Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie  w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej 
powyżej. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do: 

• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,  
• ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania, 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,   
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

                                                                                     

…..….………………..……..…………………………. 
Data i miejsce podpis osoby składającej oświadczenie 

mailto:sekretariat@dkbialogon.pl

