
 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  

W III REMBERTOWSKIM FESTIWALU POEZJI ŚPIEWANEJ 

„DROGA DO KRAINY ŁAGODNOŚCI” 

 

imię i nazwisko solisty: 

 

akompaniament : 

□ na żywo 

                                     imię i nazwisko wykonawcy………………………………………………………………….. 

□ akompaniament mechaniczny na nośniku 

kategoria wiekowa: 

□ 13 -16 lat □ 17 lat i więcej 

tytuł zgłoszonego utworu kompozytor muzyki i autor tekstu 

  

wymagania techniczne dotyczące warunków sceny, sprzętu, liczby mikrofonów, nagłośnienia 
własnego instrumentu, odtwarzacza CD, itd.: 

 

tel. kontaktowy, email: 

 

potwierdzam zgłoszenie swojego udziału w III Rembertowskim Przeglądzie Poezji Śpiewanej  i 
przyjmuję warunki jego regulaminu, zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną; 

 (data, czytelny podpis uczestnika przeglądu) 
 
 

data i podpis prawnego opiekuna 
(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE NA 
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych lud danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego przez Dyrektora 
Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w celu udziału w III 
Rembertowskim Festiwalu Poezji Śpiewanej „Droga do Krainy Łagodności” w zakresie: imię i 
nazwisko, wizerunek, wiek, nr tel. własny/rodziców/opiekunów prawnych, adres e-mail. 
 
W związku z uczestnictwem w Konkursie III Rembertowskim Festiwalu Poezji Śpiewanej „Droga do 
Krainy Łagodności” zezwalam na nieodpłatne wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie moich 
danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, wiek, miejscowość), mojego wizerunku lub 
wizerunku mojego dziecka / podopiecznego przez Organizatora w celach informacyjnych i 
promocyjnych, za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, prowadzonych serwisów społecznościowych oraz w 
wydawnictwach prasowych/promocyjnych i wszelkich publikacjach w artykułach tematycznych 
dotyczących Konkursu, w tym patronów medialnych wydarzenia.  
 
Niniejsze zezwolenie obejmuje wykonanie, utrwalanie, przechowywanie i wykorzystywanie zdjęć 
oraz video wraz z nagranym dźwiękiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, a także 
ich obróbkę, powielanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i publikacji w artykułach 
tematycznych dotyczących Konkursu.  
 
Poinformowano mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej \ wycofaniem. 
 
 
 

     .................................................                                               …………………………..……………… 
podpis uczestnika                                                               podpis prawnego opiekuna 

                                                                                          (w przypadku osób niepełnoletnich) 
 

 
 
 
 

 
 


