
XXVI PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI  DZIECIĘCEJ  I MŁODZIEŻOWEJ 

LIPSKO’2022 

10 c z e r w c a  2022 r. /piątek/ 

Karta zgłoszenia /muzyka/ 
1.Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu wokalnego 

 

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

 

2.Tytuły utworów ………………………………………………………………………………. 

 

3.Autor tekstu …………………………………………………………………………………... 

 

4. Kompozytor …………………………………………………………………………………. 

 

3.Liczba uczestników ................................................................................................................... 

 

4.Kategoria wiekowa ................................................................................................................... 

 

5.Potrzeby techniczne /ilość mikrofonów, instrumenty muzyczne itp./ ...................................... 

    

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

 

6.Nazwa i adres placówki patronującej ........................................................................................ 

 

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

 

7.Imię i nazwisko opiekuna ......................................................................................................... 

 

8.Adres do korespondencji ........................................................................................................... 

 

 

9.Telefon kontaktowy .................................................................................................................. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych uczestnika w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Lipskie Centrum 

Kultury, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko.  Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakim zostały zebrane. 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.Wyrażam zgodę na nieodpłatne 

używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie moje wizerunku/ wizerunku uczestnika utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Lipskie Centrum Kultury  na potrzeby konkursu  

W przypadku osoby niepełnoletniej informacje podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 

W przypadku zespołów/grup informacje podpisuje kierownik zespołu. 

 
 

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

Data i podpis uczestnika/ prawnego opiekuna/ kierownika zespołu 

Klauzula informacyjna. 

Lipskie Centrum Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maj 2018 roku. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO) przetwarza powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając 
im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, 

której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi 

osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie – na adres administratora danych osobowych; e-

mail: iod@lcklipsko.pl   
 


