
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
NA 

XXIII REGIONALNY KONKURS FORTEPIANOWY IM. J. S. BACHA 
 

 

(Prosimy o wypełnienie  komputerowo) 

Imię i nazwisko ucznia........................................................................................................................... 
 
Data urodzenia...................................................................................................................................... 
 
Dokładna nazwa szkoły, adres, tel./ fax................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
klasa............................................... rok nauki................................................................. 
 
Nazwisko i imię nauczyciela.................................................................................................................. 
 
Program: 
 
1............................................................................................................................................................ 
 
2............................................................................................................................................................ 
 
 
 ………….………………………         ………….……………………… 

 Podpis Dyrektora Szkoły              Podpis pedagoga 

 
ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW: 

1) Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Konkursu przedstawione w regulaminie i wyrażam zgodę na uczestnictwo 
córki/syna/podopiecznego. Jednocześnie zgadzając się na udział w konkursie i nagranie na portalu YouTube akceptuję postanowienia 
-   „Warunki korzystania z usługi w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii” https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms 
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines. 

 
    …………………………………………………V 

                     data i podpis rodzica 
2) ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Po zapoznaniu się z informacją administratora, zamieszczoną w regulaminie konkursu, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w trybie 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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 
2016r). 

    …………………………………………………V 
                     data i podpis rodzica 
3) ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU: 
      Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, 

poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 

2016r) na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię 

i nazwisko) przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. Nr 4 im. Karola Kurpińskiego,  02-582 Warszawa ul. Wiktorska 73 w związku  

z jego udziałem w Konkursie, oraz rozpowszechnianiem wizerunku zgodnie z warunkami regulaminu konkursu. 

…………………………………………………V 
                     data i podpis rodzica 

https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms
https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines

