
                                    

Z KOLĘDĄ U POGÓRZAN 

3. Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych O DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ 

  Jastrzębia, 19 stycznia 2020r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

PROSZĘ O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIENIE PISMEM DRUKOWANYM WSZYSTKICH PUNKTÓW ZGŁOSZENIA 
 

 
I.  PEŁNA NAZWA GRUPY KOLĘDNICZEJ:  
 
 

 
II.   RODZAJ KOLĘDY __________________________________________________________________________________ 
                                        (* np. Herody, Z turoniem, Z szopką, Droby, Szczodroki, … – proszę wpisać) 
                                                                                     
ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PREZENTACJI SCENICZNEJ      
 
DOKŁADNY CZAS PREZENTACJI SCENICZNEJ                                                    
 
 
KATEGORIA WIEKOWA: ______________________________________________________________________________ 
                                                         (*np. dzieci, młodzież, dorośli – proszę wpisać) 
        

III. 
MIEJSCOWOŚĆ, z której grupa pochodzi ____________ ____________________________________________________ 
 
GMINA _______________               __________________________ POWIAT ______________________________________ 
 
INSTYTUCJA PATRONUJĄCA ____________________________________________________________________________ 
 

IV. SKŁAD GRUPY 
 

Lp.                Imię i Nazwisko                                                         dokładna data urodzenia (dd-mm-rr)                         prezentowana postać                                                 
 
 

1. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 
 

2. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

3. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

4. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

5. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

6. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

7. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

8. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

9. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

 
10. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 

 
 

11. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 
 

12. ____________________________________          _______________________________             ______________________________ 
 

                  



V.   DANE TELEADRESOWE KIEROWNIKA/INSTRUKTORA GRUPY 
 
Imię i Nazwisko ________________________________________________________________________________________ 
 
Adres zamieszkania: kod __________ miejscowość_____________________ ul. nr lokalu ________________________ 
 
tel. kontaktowy kier. __________ nr _______________________ kom.__________________________________________  
 
e-mail: _______________________________________________________________________________________________ 
 
 

VI.   INFORMACJE DLA ORGANIZATORA DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA 

dzień występu   
 

 

ilość osób w grupie  w tym:  kapela , opiekunowie, kierowca                                     ILOŚĆ POSIŁKÓW  DLA                                     OSÓB 

 

UWAGA! Dla uczestników przeglądu przewidziany jest  jeden gorący posiłek i  gorący napój w dniu występu. Kierownik otrzymuje bloczki wyżywieniowe w 

biurze organizacyjnym po wypełnieniu listy uczestników, według ilości zgłoszonej w karcie zgłoszenia. 

 

VII.  INFORMACJE POTRZEBNE DO PRZELANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH NA KONTO BANKOWE.  

nr konta /26 cyfr/         __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  

właściciel konta bankowego _____________________________________________________________________________________________________  

adres zamieszkania właściciela konta: ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA KARTY ZGŁOSZENIA OCZEKUJĘ DO DNIA 15 GRUDNIA 2019r. 

 

                                    

 

 

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, ul. Jana Długosza 3. 
• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Wiesław Żygłowicz, 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 moich danych osobowych w celu i na zasadach 

określonych w powyższej Zgodzie. 

Dane osobowe zbierane są w celu: 

• realizacji zadania 

• rozpowszechniania wizerunku 

           ______________________________________________ 
                 data i czytelny podpis kierownika/instruktora/opiekuna grupy 

Uczestnik/Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu zezwolenie na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za 
pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w 2. Regionalnym Przeglądzie Grup Kolędniczych O DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ                                                      

                                                                                                                             
 

                                                                                                                                          _____________________________________________                       
                                                                                                                                                 data i czytelny podpis kierownika/instruktora/opiekuna grupy 

 


