
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WOKALNEGO 
MUZYCZNY SMOK 2021  

dla uczestników z gmin: Izabelin, Błonie, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, 
Stare Babice znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

(przed wypełnieniem proszę zapoznać się z Regulaminem) 

 

Imię i nazwisko uczestnika lub uczestników (w przypadku chórów może wystąpić 
maksymalnie 20 osób): 

1. ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………………………………………………….. 
7. ………………………………………………………………………………………………….. 
8. ………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł utworu: 

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

Nazwa grupy/chóru:  

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nie dotyczy uczestników indywidualnych)  

Liczba potrzebnych mikrofonów:  

................................................................................................................................................... 
  
Podkład muzyczny: czy będzie wykorzystywany podczas występu? (zakreślić właściwą 
odpowiedź) 

TAK      NIE  
 
Inne uwagi: ……………………………………………………………………………………………. 

ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA (w przypadku osób nieletnich) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................  
w konkursie wokalnym Muzyczny Smok 2021 organizowanym przez Centrum Kultury Izabelin, 
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą podpisu przez 
rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu 
Muzyczny Smok 2021 – warsztaty, konkurs, koncert galowy (dostępny na stronie internetowej 
Centrum Kultury Izabelin www.centrum.izabelin.pl) i akceptuję jego zapisy.  

......................................           ……………………………………………….. 
miejscowość i data                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych w niniejszej karcie zgłoszenia danych 
osobowych, w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie wokalnym Muzyczny Smok 2021 
organizowanym przez Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin. Oświadczam, 
że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co 
uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. 

 

...............................          ……………………………………………………………………………. 
miejscowość i data          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / dorosłego uczestnika 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / mojego wizerunku (osoba 
dorosła) przez Administratora oraz Partnerów, utrwalonego w postaci zdjęć oraz nagrań wideo 
podczas konkursu wokalnego Muzyczny Smok 2021 organizowanego przez Centrum Kultury 
Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, w celu promowania konkursu na stronach 
internetowych Organizatora oraz Partnerów (w tym portalu społecznościowego Facebook. 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, co uniemożliwi udostępnianie wizerunku mojego dziecka na wskazanych  
w Regulaminie polach eksploatacji. 

 

...............................      ………………………………………………………………………………... 
miejscowość i data       czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / dorosłego uczestnika 

 

 

 

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA / DOROSŁEGO UCZESTNIKA  
 

................................................................................................................................................... 

ADRES E-MAIL DO RODZICA/OPIEKUNA / DOROSŁEGO UCZESTNIKA  

...................................................................................................................................................  


