Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty; ul. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska,
tel./fax: 32 24 86 240, 32 24 42 952;
e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl, organizacja@mckrudasl.pl, www.mckrudasl.pl

KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Z PIOSENKĄ DO WOLNOŚCI” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
- REGULAMIN
(prosimy o czytelne wypełnienie karty)
Dane placówki zgłaszającej wykonawców do konkursu:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……...
Telefon:………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nazwisko, imię opiekuna:

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

Tel. kontaktowy opiekuna:

……………………………………………………………………………………………….

Dane wykonawcy:
Imię i nazwisko:

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

Wiek:

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

Dane zespołu:
Nazwa zespołu oraz ilość członków:

……………………………………………………………………………………

Wiek uczestników:

…………………………………………………………………………….…….

Tytuł utworu / realny czas trwania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autor muzyki

1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Autor tekstu

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….…..

Potrzeby techniczne (informacje dla akustyka i oświetleniowca):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam znajomość postanowień Regulaminu konkursu, w tym dotyczących wykorzystania danych osobowych oraz wizerunku uczestnika(ów) konkursu.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez MCK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii
i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MCK, że rozpowszechnianie
przez MCK wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
Tak/
Nie/*

Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, tj. informacje dotyczące
oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MCK.
Tak/
Nie/*

Informacja dla wypełniającego:
1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w niniejszej Karcie Uczestnika konkursu jest Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Niedurnego 69.
2. Dane osobowe zebrane zostały w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie i umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących (np.
powiadamiania o zmianach terminów prób itp.).
3. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być:
3.1. podmioty organizujące imprezy, w których będą brały udział osoby uczestniczące w zajęciach.
3.2. inne podmioty, którym udostępnienie danych będzie konieczne w celu zabezpieczenia żywotnych interesów tych osób.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Dane przekazywane są dobrowolnie, nie istnieje obowiązek podania danych osobowych, wynikający z przepisów prawa.
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Karcie Uczestnika zajęć, w ww.
celach.

……………………………………
(pieczęć placówki zgłaszającej)

……………………………………………
(czytelny podpis instruktora/opiekuna lub osoby zgłaszającej)

