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Załącznik nr 1
(wypełnia organizator)

Numer zgłoszenia:

Data wpłynięcia:

KARTA ZGŁOSZENIA
„BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU”
I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021

Imię:
Nazwisko:
Data i miejsce
urodzenia:
Adres
korespondencyjny:
Nr telefonu:
E-mail:
Tytuł
prezentowanego
utworu:
Występuję:

Jako solista, w duecie, w zespole wokalnym *

* niepotrzebne skreślić

Organizator: Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno-Kulturalne „PEK”, Katowice 40-177, ul. Blachnickiego 4/10
Kontakt: Tel. 573 055 435, mail: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com, web: www.stowarzyszeniepek.pl
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(Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lub są ubezwłasnowolnione częściowo, podpisują
kartę zgłoszeniową osobiście, dołączając pisemną zgodę opiekuna prawnego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym odrębny dokument (załącznik nr 2) do Regulaminu Konkursu).
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Niniejszym, działając we własnym imieniu jako Uczestnik, zgłaszam chęć uczestnictwa w wydarzeniu pod
nazwą; „BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU” I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021
organizowanym przez Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję określone w nim warunki
uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, używanie i
rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi,
artystycznych wykonań, w dowolnej formie oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w części,
a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz
elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i
innych form, dla celów związanych z Festiwalem, jak również ze statutową działalnością
Stowarzyszenia oraz dla celów Stowarzyszenia.
Przekazuję autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz zezwalam na wykonywanie praw zależnych
na wszystkich polach eksploatacji, tym, o których mowa w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – do przekazanego utworu stanowiącego Materiał Zgłoszeniowy w celach
informacyjnych. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam
Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.

………………............, dnia ....………………….. roku

Podpis: ……..........…………………………
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(W przypadku osób, które nie ukończyły 13 lat lub są ubezwłasnowolnione całkowicie, prosimy
o wypełnienie następujących pól przez przedstawiciela prawnego (rodzic lub opiekun) oraz o
dołączenie pisemnej zgody opiekuna prawnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym odrębny
dokument (załącznik nr 2) do Regulaminu Festiwalu).
DANE PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO
Imię:
Nazwisko:
Data i miejsce
urodzenia:
Adres
korespondencyjny:
Nr telefonu:
E-mail:

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA PRAWNEGO
Niniejszym, działając w imieniu Uczestnika biorącego udział w wydarzeniu pod nazwą; „BEZ BARIER – Z
FUNDACJĄ PZU” I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021
organizowanym przez Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno - Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję określone w nim warunki
uczestnictwa.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie utrwalanie, używanie i
rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznych
wykonań dotyczących Uczestnika, w dowolnej formie oraz oprawie graficznej, zarówno w całości, jak i w
części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami oraz
elementami graficznymi i formami graficzno-przestrzennymi oraz w postaci zbiorów wizerunków i
innych form, dla celów związanych z Festiwalem, jak również ze statutową działalnością Stowarzyszenia
oraz dla celów Stowarzyszenia.
Przekazuję autorskie prawa majątkowe i pokrewne oraz zezwalam na wykonywanie praw zależnych
na wszystkich polach eksploatacji, tym o których mowa w artykule 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych – do przekazanego utworu stanowiącego Materiał Zgłoszeniowy w celach
informacyjnych. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu zwalniam Organizatora
z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Niniejsza zgoda udzielana jest nieodpłatnie.

………………............, dnia ....………………….. roku

Podpis: ……..........…………………………
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INFORMACJE O UCZESTNIKU:
Ta część formularza pozwoli nam dowiedzieć się o Tobie więcej. Wypełnij go z uwagą. Pamiętaj, to
od Ciebie zależy, jak wiele informacji na Twój temat poznają organizatorzy. Informacje te pozwolą
nam przygotować sylwetki Uczestników Festiwalu, by móc zaprezentować wykonawców
publiczności.
Wiek: .........................................
W materiale zgłoszeniowym zaśpiewałam/em piosenkę pt.
........................................................................................................................................................................
autorstwa ...............…………………………………….................................................................................................
Utwór ten wybrałam/em, ponieważ
...................………………….................................................................................................................................
...............………………….....................................................................................................................................
Muzyka jest dla mnie
...........................................................................................................................…………….........……................
...............................................................................................................................………………….....................
...............………………….....................................................................................................................................
Moim największym marzeniem jest:
...................………………….................................................................................................................................
.............………………….......................................................................................................................................
...............………………….....................................................................................................................................
Zgłosiłam/em się do tego Festiwalu, ponieważ
...................………………….................................................................................................................................
.............………………….......................................................................................................................................
...............………………….....................................................................................................................................

Organizator: Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno-Kulturalne „PEK”, Katowice 40-177, ul. Blachnickiego 4/10
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(wypełnia wyłącznie przedstawiciel prawny)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Projekty Edukacyjno Kulturalne “PEK” z siedzibą w Katowicach, jako administratora danych, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru uczestników wydarzenia
pod nazwą „BEZ BARIER – Z FUNDACJĄ PZU” I Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej - TYCHY 2021
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Festiwalu i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że podane dane i przedstawione dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że
posiadam wiedzę, iż przekazanie fałszywych danych pociąga za sobą odpowiedzialność karną, a tym
samym jest jednoznaczne z dyskwalifikacją udziału w Festiwalu.

………………............, dnia ....………………….. roku

Podpis: ……..........…………………………
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