Szkoła Podstawowa im. Jana Jarczaka w Gaszynie
ul. Harcerska 1, 98-300 Wieluń

3. Instytucja patronująca (pełna nazwa, adres telefon kontaktowy)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
.
4. Wymagania dotyczące warunków scenicznych i sprzętu

II Gminny Festiwal Piosenki Przyrodniczej
w ramach projektu edukacyjnego „Mamy tylko jedną Ziemię”
o nagrodę Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Kategoria: klasy I-III
Imię i nazwisko uczestnika / zespołu wokalnego / wykonywany utwór:
..................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….
.
5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej , telefon kontaktowy, e- mail
.................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko) zawartych w niniejszej
Karcie Zgłoszeniowej przez Organizatorów Festiwalu na cele Festiwalu, w tym w celach informacyjnoreklamowych i promocyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 922)

...........................…………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria: klasy IV-VI
Imię i nazwisko uczestnika / zespołu wokalnego / wykonywany utwór:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

…..………………………….
Data

………………………………………
czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
Rodzica / opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział
w II Gminnym Festiwalu Piosenki Przyrodniczej
w ramach projektu edukacyjnego „Mamy tylko jedną Ziemię”
o nagrodę Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Festiwalu i akceptuję jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Gaszynie, w radiu, prasie, telewizji lokalnej danych osobowych mojego dziecka do
celów przeprowadzenia II Gminnym Festiwalu Piosenki Przyrodniczej.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka
na zdjęciach oraz materiałach multimedialnych, wykonanych podczas realizacji
Festiwalu.

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego
dziecka
.......................................………………………..............................................................
(imię i nazwisko)

ucznia
.........................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w

II Gminnym Festiwalu Piosenki

Przyrodniczej organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Jarczaka w
Gaszynie.

…………………………………………
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

*Oświadczenie można dostarczyć w dniu festiwalu

