
 

7. OGÓLNOPOLSKIE STUDIUM DLA KAPELMISTRZÓW I TAMBURMAJORÓW ORKIESTR DĘTYCH 

Nowy Sącz, 2022 – 2024 
  
 

P O D A N I E 

 
 

1) IMIĘ I NAZWISKO:   

2) DANE: 

ADRES ZAMIESZKANIA  

TELEFON  

E-MAIL  

PESEL  

POWIAT  

WOJEWÓDZTWO  

 
3) WYKSZTAŁCENIE  
(proszę podać nazwę szkoły, uczelni): 

OGÓLNE  

MUZYCZNE  

 
4) NAZWA ORKIESTR/Y, Z KTÓRĄ PRACUJĘ (aktualnie lub w przeszłości) 
 

                      JAKO DYRYGENT  

 W LATACH (przedział):  

                      JAKO MUZYK   

 W LATACH (przedział):  

                      INSTRUMENT/Y  

  

5) ODBYTE KURSY, SZKOLENIA, 
WARSZTATY, EWENTUALNE 
INFORMACJE DODATKOWE: 

 
 
 
 
 

 
6) ZAŁĄCZNIKI – ZGODNIE Z WYMOGAMI (prosimy uzupełnić nazwy załączników): 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

 
Oświadczam, że złożenie niniejszego podania jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i deklaracją udziału w 7. Ogólnopolskim Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów 

Orkiestr Dętych oraz po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego – zobowiązaniem do regularnego wpłacania na konto MCK SOKÓŁ czesnego za udział w zajęciach. 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora znajduje się w jego siedzibie (w Sekretariacie) oraz na stronie Internetowej pod adresem 
http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacjami, o których mowa powyżej i są one dla mnie w pełni zrozumiałe. Dane 
osobowe podaję w celu realizacji zadania, w tym zgłoszenia i udziału w Studium, jak również w związku z jego promocją/upowszechnianiem dorobku. 
 
WIZERUNEK 
1. W związku z udziałem w 7. Ogólnopolskim Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na MCK SOKÓŁ 

w Nowym Sączu zezwolenie na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych na wszelkich nośnikach.  
2. Utrwalony wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, wprowadzania do obrotu, użyczenia, 

najmu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego prezentowania, wypożyczenia, udostępniania, wystawiania, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może 
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, cięty, montowany, modyfikowany, dodawany do innych materiałów powstających na potrzeby działalności statutowej 

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy organizowanego Studium – bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego. 

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp. (w ramach profilów i domen administratora). 

4. Zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
 

________________________________________________________ 

data i czytelny podpis 

http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych

