
KARTA ZGŁOSZENIA 
 

„MUZYCZNE DIAMENTY”  

II WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

Katowice 2017 
 

 

1. Kategoria: 

                               soliści 

                 grupa wokalna (od 2 – 6 os.) 
 

2. Kategoria wiekowa: 

                               szkoła podstawowa – klasy I - III 

                 szkoła podstawowa – klasy IV - VI 

                               gimnazjum 

                     szkoły ponadgimnazjalne 
 

3. Imię i nazwisko solisty / nazwa grupy: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
4. Instytucja delegująca (adres, telefon, e - mail):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Utwory przygotowane do prezentacji: 
 

Lp. Tytuł Autor tekstu Autor muzyki Czas 
trwania 

1.  
 

   

2.  
 

   

 
6. Instruktor prowadzący / opiekun:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Rodzaj akompaniamentu: …………………………………………………………………................................... 
 
8. Wymagania techniczne (instrument akompaniujący, sposób nagłośnienia lub inny sprzęt):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 
O Ś W I A D C Z E N I A 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
W związku z uczestnictwem w „Muzycznych Diamentach” - WFPdDiM organizowanym przez MDK 
„Bogucice – Zawodzie” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych mojego 
dziecka / podopiecznego*. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” z siedzibą: ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice, 
2) moje dane osobowe / dane mojego dziecka / podopiecznego* będą przetwarzane wyłącznie  

w celu bieżącej realizacji „Muzycznych Diamentów” - WFPdDiM, w którym uczestniczę / 
uczestniczy moje dziecko / podopieczny*, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w festiwalu, 

4) mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych / danych mojego dziecka / 
podopiecznego* oraz ich poprawiania. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka / 
podopiecznego* w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych  
przez MDK „Bogucice – Zawodzie”  akcjach i materiałach promocyjnych i / lub reklamowych 
wyłącznie na potrzeby realizacji „Muzycznych Diamentów” – WFPdDiM, w których uczestniczę / 
uczestniczy moje dziecko / podopieczny* zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.): 
1) Udzielam zgody na korzystanie z mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka / 

podopiecznego* wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w każdej 
formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej MDK,  
bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w dacie 
podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji. 

2) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane  
podczas poszczególnych działań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej MDK, 
portalach społecznościowych, wykorzystane w materiałach promocyjnych, publikacjach, spotach 
i nagraniach oraz zostaną udostępnione Urzędowi Miasta Katowice, jak wyżej. 

3) Rozpowszechnianie, o którym mowa w pkt 2, ust. 1 następować będzie bez ograniczeń 
terytorialnych, bezterminowo, wyłącznie do celów niekomercyjnych, służących promocji 
„Muzycznych Diamentów” – WFPdDiM. 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE DZIEŁA / UTWORU: 
Upoważniam MDK „Bogucice – Zawodzie” do nieodpłatnego wykorzystania utworu / dzieła 
powstałego w związku z moim uczestnictwem / uczestnictwem mojego dziecka / podopiecznego*  
w „Muzycznych Diamentach” – WFPdDiM wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych  
i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie 
internetowej MDK, portalach społecznościowych, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego 
tytułu, na wszystkich, znanych w dacie podpisania niniejszego formularza, polach eksploatacji. 
 
 

* niepotrzebne skreślić.  
 
 
 
 
 
 
.......................................................      .......................................................    ……..................................................... 
         (miejscowość i data)                     (pieczęć instytucji delegującej)              (podpis instruktora / opiekuna) 


