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            (pieczątka szkoły) 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 

XXX POZNAŃSKI KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH  
IM. PROF. MIECZYSŁAWA KOCZOROWSKIEGO 

 
POZNAŃ 10 – 12. 03. 2023 r. 

 

Pełna nazwa oraz adres szkoły muzycznej / ogniska muzycznego 

 

tel. szkoły  

e – mail szkoły  

Imię i nazwisko uczestnika Instrument 

  

e – mail uczestnika  

Szkoła muzyczna 
(PSM I,  PSM II, OSM I, OSM II) 

Cykl nauczania 
(IV, VI, VIII) 

Klasa Rok nauki Rok urodzenia Grupa 

 stopnia      

Imię i nazwisko pedagoga Imię i nazwisko akompaniatora 

  

Program 
 

(Imię i nazwisko kompozytora „Tytuł utworu”) 

Czas  
trwania 

programu 

 

 

 

 

UWAGI ! 

 

 
   * Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 ** Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia pismem drukowanym lub maszynowym. 
 
                         

......................................................... 
                                                                                                                                             (podpis dyrektora szkoły) 



 
XXX Poznański Konkurs Instrumentów Dętych  

im. prof. Mieczysława Koczorowskiego 
 
 

 
Akceptacja regulaminu 
 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję warunki przewidziane w Regulaminie                                 
XXX Poznańskiego Konkursu Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego. 
 
  

...................................................................................................................................................................................................................  
Data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica / opiekuna prawnego (dot. uczestników niepełnoletnich)   

 
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych uczestnika) w celach organizacji                     
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem 
danych osobowych jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza (ul. Solna 12, 61 – 736 Poznań).                                     
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane,                       
tj. udziału w XXX Poznańskiego Konkursu Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego.  
 
 

...................................................................................................................................................................................................................  
Data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica / opiekuna prawnego (dot. uczestników niepełnoletnich)   

 
 
 
Zgoda na publikację wizerunku  
 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku jako uczestnika konkursu, utrwalonego jakąkolwiek 
techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Poznańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st.                           
im. M. Karłowicza (ul. Solna 12, 61 – 736 Poznań), na potrzeby XXX Poznańskiego Konkursu Instrumentów Dętych                                                      
im. prof. Mieczysława Koczorowskiego.   

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.   
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może zostać użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji,                           

a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych                   
i promocyjnych.   

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechniania w internecie (w tym na stronach Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenia 
w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny 
sposób moich dóbr osobistych.   

 
 

...................................................................................................................................................................................................................  
Data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica / opiekuna prawnego (dot. uczestników niepełnoletnich)   

 
 
 
Klauzula informacyjna  
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników XXX Poznańskiego Konkursu Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego                  
jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. M. Karłowicza (ul. Solna 12, 61 – 736 Poznań).   

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,                          
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@muzycznanasolnej.pl (z dopiskiem IOD).   

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych 
Organizatora.   

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.   
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, tj. udziału w XXX Poznańskim Konkursie 

Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego.  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.  
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
9. Pełnoletnim uczestnikom konkursu lub w przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi              

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
10. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 


