
KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnika niepełnoletniego 

do  XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej 

etap powiatowy 

 

 

1. Szkoła (pełna nazwa, adres, e-mail, telefon): 

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

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

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

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

2. Imię i nazwisko uczestnika-solisty lub imienny skład zespołu oraz nazwa zespołu oraz data 

urodzenia uczestnika/uczestników 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kategoria wiekowa:………………………………………………………………….. 

4.Tytuł wykonywanej pieśni: 

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

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

5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika (obowiązkowo telefon, e-mail): 

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

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

6. Forma podkładu muzycznego:  

Półplayback: (proszę zaznaczyć) 

o Kaseta magnetofonowa  .  

o Płyta CD   .  

o MP-3 

o Inne  (jakie)……………………………………………………………………… 

 

Instrumenty muzyczne i nagłośnienie (wyszczególnić jakie):  

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

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

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

 

 

 

…………………………………………….                                                                          
Pieczątka szkoły                                                                                                                podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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

…………................................................................                                                          miejscowość, data 

 

…………………………………………………… 

Imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                    

Adres zamieszkania                                                                                                     

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu, ul. 

Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole, 

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole,  

danych osobowych mojej córki/syna ……………………………………………………………………………  

w celach związanych z uczestnictwem w  XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej,  w tym na 

opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów na stronie internetowej: Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 29 w Opolu,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących,  Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, a także w mediach publicznych, 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 - RODO) 

 

………………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 w 

Opolu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu oraz Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Opolu wizerunku mojego dziecka/podopiecznego: 

………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka 

zarejestrowanego na zdjęciach oraz materiałach filmowych podczas eliminacji konkursowych oraz uroczystości 

finałowej XVI Wojewódzkiego Konkursu  Pieśni Patriotycznej. 

Zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku na stronie internetowej szkół, zarządzanych przez szkoły profilach 

mediów społecznościowych, materiałach reklamowych (broszury, ulotki, gazetki), prasie oraz w innych mediach, w celach 

związanych z promocją i informowaniem o działalności szkół. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………………. 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie 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 - RODO) 
2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 


