
 
 

Przegląd Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego 

„Na drodze do niepodległości…” 

Chotów, 15 września 2018 r. 

 

Regulamin: 

1. W przeglądzie mogą brać udział soliści, grupy, zespoły bez względu na wiek.  

2. Można przygotować max. 3 utwory o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 10 min., 

o tematyce patriotycznej, nawiązującej do odzyskania niepodległości. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia występu w przypadku dużej liczby 

występujących. 

4. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia do Referatu Zamówień, Funduszy, 

Inwestycji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 233, fax. 43 886 

32 77, e-mail: n.zwierz@mokrsko.pl, lub złożenie jej osobiście, do dnia 5 września 

2018 r. 

5. Uczestnicy i opiekunowie przybywają na koszt własny. 

6. Bliższych informacji udziela Referat Zamówień, Funduszy, Inwestycji i Spraw 

Społecznych w Urzędzie Gminy Mokrsko, Mokrsko 233, tel. 43 886 32 77, e-mail: 

n.zwierz@mokrsko.pl, w godz. 8.00-15.30. 
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Karta zgłoszenia 

Przegląd Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego 

„Na drodze do niepodległości…” 

 

1. Nazwa zespołu/ imię i nazwisko wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Numer telefonu kontaktowego kierownika zespołu/wykonawcy pełnoletniego lub 

rodzica, opiekuna prawnego 

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

3. Ilość osób występujących wraz z opiekunami 

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

4. Krótka informacja o zespole/wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

5. Repertuar (maksymalnie 3 utwory) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

6. Uwagi 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie 

przez Organizatora z siedzibą w Mokrsku 231, 98-345 Mokrsko (w ramach Przeglądu) mojego 

wizerunku/wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, 

z Przeglądu Pieśni Patriotycznych i Tańca Narodowego.  



 
 

Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie, obejmuje wszelkie formy 

publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium, dotyczy umieszczania wizerunku na 

stronach internetowych oraz na profilach portali społecznościowych ww. podmiotów,  

w gazetach, telewizji, Internecie, dotyczy umieszczania wizerunku na slajdach, w broszurach 

oraz w innych materiałach promocyjnych, a także podczas wydarzeń (spotkań, konferencji, 

seminariów, szkoleń itp.),  dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku 

z wydarzeniami mającymi na celu promocję Przeglądu lub promocję działalności Organizatora 

jednak wyłącznie w kontekście Przeglądu.  

Wizerunek, o którym tu mowa, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem ww. podmiotów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/wizerunku 

mojego niepełnoletniego dziecka, na potrzeby jak w oświadczeniu.  

 

……………………………………….. 

   miejscowość i data 

 

……………………………………….. 

czytelny podpis 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Mokrsko, 

reprezentowany przez Wójta Gminy, adres: 98-345 Mokrsko 231, urzad@mokrsko.pl, 

tel. 43 886 32 77.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@mokrsko.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Konkursu na podstawie 

udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty wymienione w regulaminie niniejszego konkursu,  

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 



 
 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, 

b) ograniczenia przetwarzania, 

c) sprzeciwu, 

d) zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 

e) przenoszenia danych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą podlegać 

profilowaniu.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie zgłoszenia przez 

Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO.  

 

 

…………………………………………………. 

              miejscowość i data 

………………………………………… 

czytelny podpis 

 

 


