Załącznik nr 1
do Regulaminu II Festiwalu
Śląskiej i Powstańczej Piosenki

Karta zgłoszeniowa
II Festiwal Śląskiej i Powstańczej Piosenki
Po zaznajomieniu się z regulaminem, zgłaszam udział w II Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki.
Pola 1-6 z Karty zgłoszeniowej należy wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko uczestnika:

1.

Reprezentowana szkoła (nazwa,
numer telefonu):
Opiekun przygotowujący uczestnika do udziału w
festiwalu:
uczniowie klas I-V szkół podstawowych,

2.

Kategoria wiekowa
(proszę podkreślić wybraną kategorię)

uczniowie klas VI- VIII szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3.

4.

5.

Wykonywany utwór
(tytuł piosenki, ew. nazwisko autora słów, nazwisko
kompozytora muzyki, długość utworu)
Kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna prawnego
lub uczestnika (w przypadku uczestników
pełnoletnich)
Kontakt telefoniczny do opiekuna przygotowującego
uczestnika do udziału w festiwalu
Tytuł utworu wykonywanego podczas I Festiwalu
Śląskiej i Powstańczej Piosenki (dotyczy laureatów I
edycji Festiwalu)
a cappella

6.

Rodzaj podkładu muzycznego

półplayback
akompaniament**

……….....................................................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
lub uczestnika (w przypadku uczestników pełnoletnich)*

*niepotrzebne skreślić
**prosimy wymienić wszystkie instrumenty

Załącznik nr 2
do Regulaminu II Festiwalu
Śląskiej i Powstańczej Piosenki
Góra św. Anny, dnia………………………
………………………………………………….
Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
lub uczestnika (w przypadku uczestników
pełnoletnich)*
…………………………………………………
Kontakt (telefon, mail)
DANE OSOBOWE
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
moich/mojego
dziecka/podopiecznego*
………………………………………………………………..……….. 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) dla realizacji II Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki.
Zgodnie z zawartą umową o współadministrowanie danymi osobowymi, współadministratorami danych osobowych
w rozumieniu ww. rozporządzenia są:
1. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie oraz
2. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

…………..………………………..………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna lub uczestnika
(w przypadku uczestników pełnoletnich)*
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia zostałem(am) poinformowany(na),iż zgoda na
przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego*jest dobrowolna oraz o przysługującym mi
prawie dostępu do tych danych i ich poprawiania. Ponadto powiadomiono mnie, iż:
1) Współadministratorami danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego* jest Powiatowe Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie oraz Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole. Informacji na temat danych osobowych udziela Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@muzeum.opole.pl, tel. 77 443 17 64.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych
z realizacją festiwalu na podstawie art.6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach, dotyczących archiwizowania
dokumentacji.
4) Posiadam prawo dostępu do treści danych osobowych moich / mojego dziecka/podopiecznego* oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych
moich/mojego dziecka/podopiecznego* narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
6) Podanie przeze mnie danych osobowych moich/mojego dziecka/podopiecznego* jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w festiwalu.
………….……………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika
(w przypadku uczestników pełnoletnich)*

WIZERUNEK
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka/podopiecznego* do celów
promocyjnych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu oraz jego oddziału, tj. Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zgodnie z art. 81 ust.
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228).
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas festiwalu
mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny,
portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych
z działalnością Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Muzeum Śląska Opolskiego w
Opolu oraz Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny. Zrzekam się niniejszym wszelkich
roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi
mojej/mojego
dziecka/podopiecznego*na
potrzeby
określone
w oświadczeniu.

Podpisanie i złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.

…………………………………………………….…….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika
(w przypadku uczestników pełnoletnich)*

*niepotrzebne skreślić

