
 GOK-Buczkowice.73.1.2020  

                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

KARTA ZGŁOSZENIA –  Gminny  Festiwal  Twórczości  „PEŁNIA  BARW”  
WYPEŁNIA UCZESTNIK PEŁNOLETNI BĄDŹ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY  

 
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA FESTIWALU………………..………….…………………….…….……………………..…………..……... 

 

2. WIEK I KLASA UCZESTNIKA FESTIWALU……………………………………………………….……………………..…….………….………… 

 

        3.     MIEJSCOWOŚD ZAMIESZKANIA…………………………………………………………………………………….………….……………………. 
 

        4.     TELEFON KONTAKTOWY/MAIL……………………………….………….…..………………..………………..………………...….……………                                                                                                             

                                                                                                                               (pełnoletniego uczestnika, bądź rodzica/opiekuna prawnego)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do organizacji festiwalu oraz w celu 
archiwizacyjnym, zgodnie 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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w festiwalu. 
Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, a pełna Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się 
w Regulaminie festiwalu w punkcie 4. 2).  

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

                                                                                         (miejscowośd, data i podpis uczestnika pełnoletniego bądź obojga rodziców/opiekunów prawnych)  

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*, przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Buczkowicach, w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją festiwalu oraz GOK Buczkowice. Zgoda obejmuje takie formy 
publikacji jak: materiały promocyjne (Gazeta Gminna i inne wydawnictwa), strona internetowa GOK Buczkowice (www.gokbuczkowice.com), 
fanpage GOK Buczkowice na Facebooku oraz Kanał GOK Buczkowice na YouTube. Równocześnie informujemy, iż filmiki mogą byd przekazywane do 
instytucji takich jak: Urząd Gminy w Buczkowicach, Narodowe Centrum Kultury, placówki szkolne i przedszkolne na terenie gminy Buczkowice, 
podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz administratorzy obsługujący systemy teleinformatyczne GOK. 
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191) oraz art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr osobistych mojego 
dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem 
i akceptuję. Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. 
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowana, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje 
dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania 
danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na postawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem 
możliwości udziału w festiwalu.  
 

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

                                                                                         (miejscowośd, data i podpis uczestnika pełnoletniego bądź obojga rodziców/opiekunów prawnych)  

5. KATEGORIA:*  
  -      wokalna  (w tym regionalna) 

  -      taneczna (w tym również balet i gimnastyka artystyczna) 

  -      teatralna (podkategoria: monodramy, wiersze) 

  -      gry na instrumencie 
 

6. KATEGORIA WIEKOWA:*  
  a.  dziecko w wieku przedszkolnym od 1 do 6 lat; 
  b.  kl. I-III;            
    c  kl. IV-VI;  

         d.   kl. VII-VIII;  
         e.   młodzież do 18 lat; 
         f.    dorośli; 
         g.   seniorzy +60; 

 

7. TYTUŁ PREZENTACJI: ……………………………………..…………………..………………………………….………………………….……... 

 

8. KRÓTKA INFORMACJA o przygotowanej prezentacji, bądź wykonawcy, do wykorzystania podczas Koncertu 
Laureatów oraz w późniejszych materiałach promujących festiwal:  
 
………………………………………..………..….………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………… 
 
………………………………………..………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………… 
        UWAGA! ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNID DRUKOWANYMI LITERAMI! Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione karty zgłoszeo!  
*zaznaczyd właściwe 

                                                                    
                       Projekt „PEŁNIA BARW - GMINNY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI” realizowany  
                                      przez GOK Buczkowice został dofinansowany ze środków 
                           Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. 

http://www.gokbuczkowice.com/

