
  STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE „MICHALCZOWA” 

e-mail:  ppfs.michalczowa@onet.pl   tel. 603411051 

 

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO PRZEGLĄDU ON-LINE 
 

 

VI POWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU SĄDECCZYZNY 2020 
WSTĘPNE ZGŁOSZENIE ZESPOŁU REGIONALNEGO 

DO KONKURSÓW TRADYCYJNEGO TAOCA, MUZYKI I STROJU REGIONALNEGO 
 

 

1 
Nazwa Zespołu:    

2 

Instytucja delegująca /Ośrodek Kultury , Stowarzyszenie, Zespół Regionalny / *
niepotrzebne skreślić    

Nazwa: 

Adres: 
Nr telefonu: 

E-mail: 

3 

Krótka informacja o zespole : 

Miejsce działalności: 
Region: 
Rok założenia:                   liczba osób w zespole:              liczba grup wiekowych: 
 

Kierownictwo – Imię i nazwisko:                                  

Nr telefonu / e-mail: 

Instruktorzy : 

Więcej informacji o zespole. Proszę podać  adres oficjalnej strony Internetowej lub innej 
z informacją  o zespole : 
 

 

 

4 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie zespół weźmie udział  

w VI. Powiatowym Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny 2020 i konkursach tradycyjnego tańca, muzyki 

i stroju regionalnego ON-LINE: 

 

Grupa wiekowa: 

 

5 

 Oświadczam że: 

- jestem upoważniona/y do reprezentowania grupy i poszczególnych jej członków oraz jestem w 

stanie to wykazać, w szczególności w zakresie oświadczeń składanych w celu przetwarzania danych 

osobowych, 

- zapoznałam/em się z treścią regulaminu, jest on dla mnie w pełni zrozumiały, w tym z informacją 

o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jego treść, 

- udzielam nieodpłatnego zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz wizerunku 

członków zespołu zgłaszanego na Przegląd za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i 

nagraniowych w związku z udziałem w Przeglądzie. 

Jestem świadoma(y) sytuacji epidemicznej i możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. Rozumiem i przyjmuje do wiadomości istnienie powyższego 

ryzyka, niezależnie od tego zgłaszam udział zespołu w VI Powiatowym Przeglądzie Folkloru 

mailto:ppfs.michalczowa@onet.pl


Sądecczyzny po uzyskaniu zgody jego członków i oświadczeń, że nie będą dochodzid od 

organizatora i współorganizatorów VI PPFS jakichkolwiek roszczeń. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez współorganizatorów Przeglądu tj. 

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” i MCK SOKÓŁ swoich danych osobowych w 

związku z naborem i udziałem w Przeglądzie dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz 

prowadzonej działalności kulturalnej i promocyjnej Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego 

„Michalczowa” i MCK SOKÓŁ, w tym na umieszczanie ich na stronie Internetowej oraz stronie 

wydarzenia. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnianie swoich danych przez Stowarzyszenie Sportowo-

Kulturalne „Michalczowa” i MCK SOKÓŁ podmiotom współpracującym przy organizacji Przeglądu, 

których lista znajduje się w biurze organizatora. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH I WIZERUNKU 

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” w 

Michalczowej oraz na Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu razem i z osobna 

swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Przeglądu, w celu 

wykorzystania ich przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” oraz MCK SOKÓŁ w 

sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania 

(zapisu) na 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, w celu 

zgodnym z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” 

oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz udzielają zgody na publikacje nagrań przesłanych w 

celu zakwalifikowania się do Przeglądu. 

Uczestnicy udzielają każdemu ze współorganizatorów razem i z osobna nieodpłatnego zezwolenia 

na rozpowszechnianie swojego wizerunku za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i 

nagraniowych w związku z udziałem w Przeglądzie, bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych na karcie zgłoszenia. 

 

 ……………………………………………          ………………………………………………………………………… 

miejscowość, data                             czytelny podpis  osoby reprezentującej zespół 

  

 


