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KARTA ZGŁOSZENIA   

III Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy  

im. Stanisława Moniuszki 
SOLEC KUJAWSKI 2019  29-31.05.2019 

WAŻNE! Kartę zgłoszenia należy wypełnić komputerowo. 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Imię i nazwisko opiekuna prawnego  

Telefon do kontaktu z opiekunem   

Nazwisko pedagoga  

Dane teleadresowe szkoły  

 

 

Repertuar  

 

 

 

 

 

 

Czas trwania  

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem uiszczenia opłaty rejestracyjnej oraz 

załącznikiem prosimy przesłać na e-mail:  konkursy@psm.soleckujawski.pl z dopiskiem III 

Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy. 
Nasz adres:  
Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim 
ul. 23 Stycznia 13, 86-050, Solec Kujawski, tel. 605 469 610 

Kategoria  

mailto:konkursy@psm.soleckujawski.pl


Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku 

w celach związanych z organizacją III Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego  

im. Stanisław Moniuszki 

 

Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191) oraz 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 – RODO Dz. U. UE. L. 

2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) 

W związku z udziałem mojego dziecka  …………………………………………………………………  

       (podać imię i nazwisko dziecka)  

w III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym im. Stanisława Moniuszki organizowanym przez 

Stowarzyszenie ,,Edukacja Muzyczna Drogą Sukcesu’’ w Solcu Kujawskim i współorganizowanym 

przez Szkołę Muzyczną I st. im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim w dniach 30.05-01.06.2019 

r. wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka w formularzu 

zgłoszeniowym oraz wykorzystanie i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka w celu 

promocyjnym szkoły oraz konkursu poprzez fotografowanie, nagrywanie  i publikację wizerunku  na 

stronie internetowej współorganizatora psm.soleckujawski.pl i Facebooku prowadzonym przez szkołę 

oraz podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku we wszelkich 

ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym im. 

Stanisława Moniuszki w Solcu Kujawskim. 

 

 

………………………………………. 

            (podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 


