KRAKOWIACZEK
30. Przegląd Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych Regionu Krakowskiego
Amfiteatr letni w Łoniowej, 8,9 czerwca 2019r.

KARTA ZGŁOSZENIA

KAPELA LUDOWA
PROSZĘ O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM WSZYSTKICH PUNKTÓW ZGŁOSZENIA

1.
PEŁNA NAZWA KAPELI LUDOWEJ

2.
ROK ZAŁOŻENIA ______________________________ ILOŚĆ OSÓB W KAPELI

___________________________

WIEK CZŁONKÓW KAPELI OD – DO ______________________________________________________________
OPIEKUN MERYTORYCZNY IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________

3.
PREZENTOWANY REGION _______________________________________________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, z której KAPELA pochodzi ____________________________________________________________
GMINA ______________________________________ POWIAT _________________________________________
INSTYTUCJA PATRONUJĄCA ______________________________________________________________________

4.
SKŁAD OSOBOWY KAPELI LUDOWEJ
IMIĘ I NAZWISKO

DOKŁADNA DATA URODZENIA

NAZWA INSTRUMENTU

1.

_________________________________

___________________

________________________________

2.

_________________________________

___________________

________________________________

3.

_________________________________

___________________

________________________________

4.

_________________________________

___________________

________________________________

5.

_________________________________

___________________

________________________________

6.

_________________________________

___________________

_______________________________
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5.
REPERTUAR:

TYTUŁ MELODII

RODZAJ MELODII

_________________________________________________________

________________________________

_________________________________________________________

________________________________

_________________________________________________________

________________________________

_________________________________________________________

________________________________

6.
INFORMACJE DLA ORGANIZATORA - prosimy o zaplanowanie występu w dniu ___________________________
dokładny czas prezentacji _______ ilość opiekunów __________ ilość posiłków dla ______________________ osób.
UWAGA!!!
1) o kolejności występowania decyduje główny organizator (uzgodnienia telefonicznie - Beata ROMPAŁA, tel. 18/53 40 685 – koordynator
przeglądu,
2) dla uczestników przeglądu przewidziany jest jeden gorący posiłek i woda mineralna w dniu występu. Kierownik otrzymuje bloczki wyżywieniowe w biurze
organizacyjnym, tylko według ilości osób zgłoszonych w karcie uczestnictwa ,
3) prosimy o przywiezienie ze sobą imiennego wykazu osób zgłoszonych do wyżywienia potwierdzonego pieczątką instytucji delegującej
lub podpisami uczestników.

7.
DANE TELEADRESOWE KIEROWNIKA/INSTRUKTORA KAPELI LUDOWEJ
Imię i Nazwisko
_____________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: kod __________ miejscowość____________________________ ul. nr lokalu ________________
tel. kontaktowy kier. ____ nr _________________________ kom.____________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
8.

INFORMACJE NIEZBĘDNE W RAZIE PRZYZNANIA NAGRODY FINANSOWEJ I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA JEJ NA KONTO INSTYTUCJI
LUB KIEROWNIKA/INSTRUKTORA KAPELI - LAUREATA KONKURSU W KATEGORII: DZIECIĘCA KAPELA LUDOWA
NUMER KONTA (26 cyfr):

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

WŁAŚCICIEL KONTA:
____________________________________________________________________________________________
(PEŁNA NAZWA INSTYTUCJA/IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA)

DANE ADRESOWE:
kod: ___ - ____ miejscowość: ___________________________________, ul./nr lokalu __________________________
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Oświadczam, że ( * niepotrzebne skreślić):
jestem upoważniona/y do odbioru nagrody w imieniu kapeli,
upoważniam Panią/Pana______________________________________________________do odbioru
nagrody w imieniu kapeli,
zapoznałam/łem się z treścią regulaminu i akceptuję jego treść.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia.
_____________________________________________
/data i czytelny podpis kierownika/instruktora kapeli/

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH i WIZERUNKU
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich
przez MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b)
zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i
dzierżawy, g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 2. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Konkursie.

______________________________________________

/data i czytelny podpis kierownika/instruktora kapeli/
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy, że:• Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu - organizator Konkursu, ul. Długosza 3.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 18 448 26 01.
• Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
• Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MCK SOKÓŁ mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
• Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwistycznymi.
Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi powyżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w powyższej Zgodzie.
Dane osobowe zbierane są w celu:
• realizacji zadania
• rozpowszechnienia wizerunku

__________________________________

/data i czytelny podpis kierownika/instruktora kapeli/
Na karty zgłoszenia oczekuję do 6 maja 2019r.
ORGANIZATORZY
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