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05-200 Wołomin, ul. Orwida 20 
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ORGANIZATOR 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 „THE VOICE OF POWIAT” III EDYCJA 2022 r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – UCZESTNIK PEŁNOLETNI 

DO III EDYCJI KONKURSU „THE VOICE OF POWIAT” 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

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

Wiek uczestnika:  

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

Numer telefonu:  

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

Adres zamieszkania:  

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

Adres poczty elektronicznej:  

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

Tytuł wykonywanej piosenki:  

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

 

 

Data i miejscowość: ……………………………….     Podpis uczestnika……………………………………….. 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety! 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem III edycji konkursu „The Voice of Powiat”  

i wyrażam zgodę na udział w Konkursie. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a 

przesłany przeze mnie utwór został wykonany przeze mnie osobiście. 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Udzielam Organizatorowi konkursu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie  

z filmu konkursowego, w tym w szczególności na jego publikację w dowolnej formie, wprowadzenie go do pamięci 

komputera oraz sieci informatycznych, publikację filmu, kopiowanie go dowolną techniką oraz udostępnianie w 

dowolnej formie. 
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ORGANIZATOR 

2. W przypadku nagrodzenia mojego filmu przenoszę na Organizatora prawo własności do pracy konkursowej 

oraz prawa autorskie, z dniem ogłoszenia wyboru pracy Uczestnika jako nagrodzonej. 

 

 

Data i miejscowość: ……………………………….  Podpis uczestnika: ……………………………………….. 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowym, w tym wizerunku  

❑ Wyrażam / ❑ nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię 

i nazwisko, numer telefonu, wiek, adres email, adresu zamieszkania zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym do konkursu oraz mojego wizerunku znajdującego się na przekazanym nagraniu 

konkursowym wykonywanej piosenki oraz późniejsze umieszczenie nagrania na stronie internetowej oraz na 

profilach Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka mediach społecznościowych. 

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia do Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka. Dane będą mogły być 

przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w 

konkursie. 

 

 

Data i miejscowość: ………………………………. Podpis uczestnika: ……………………………………….. 

 

 

 
Oświadczam, że otrzymałem/am Klauzulę informacyjną Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka  
w zakresie przetwarzania danych osobowych  w związku ze zgłoszeniem do III edycji konkursu „THE 
VOICE  
OF POWIAT”. 
 

 

Data i miejscowość: ………………………………. Podpis uczestnika: ……………………………………….. 
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