
12. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY im. MICHAŁA SPISAKA 

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

14-23 WRZEŚNIA 2018 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać najpóźniej do 24 czerwca 

2018 r. 

 

UCZESTNIK 

Nazwisko ..................................................................................................................................................... 

Imię ............................................................................................................................................................. 

Data urodzenia ........................................................................................................................................... 

Narodowość................................................................................................................................................ 

E-mail .......................................................................................................................................................... 

Telefon ........................................................................................................................................................ 

Nazwa banku .............................................................................................................................................. 

Numer konta .............................................................................................................................................. 

 

Adres do korespondencji konkursowej 

Ulica, nr mieszkania .................................................................................................................................... 

Miasto, kod .................................................................................... Kraj ..................................................... 

 

Zgodnie z Regulaminem załączam: krótką notę biograficzną, dwie aktualne fotografie, dowód 

wpłaty wpisowego, ewentualnie opłatę za akompaniatora oraz w przypadku osób niepełnoletnich 

pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego. 

 

AKOMPANIATOR 

Zgłaszam zapotrzebowanie na akompaniatora zapewnionego przez Organizatora. 



*W przypadku zgłoszenia ww. zapotrzebowania, zgodnie z Regulaminem, należy wpłacić dodatkowo 

kwotę w wysokości 25 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN. 

TAK – zgłaszam zapotrzebowanie na akompaniatora zapewnionego przez Organizatora 

NIE – zgłaszam do Konkursu własnego akompaniatora 

Imię i nazwisko akompaniatora .................................................................................................................. 

Data urodzenia ........................................................................................................................................... 

Narodowość................................................................................................................................................ 

Akompaniator wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych 

w celu przeprowadzenia oraz promocji 12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała 

Spisaka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Administratorem podanych danych od 1.12.2017 r. 

do 30.09.2019 r. jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, 

w tym czasie akompaniator ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także żądać 

zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe będą zbierane od 1.12.2017 r. do 15.06.2018 r. 

 

……………………………………………………….. 

Podpis akompaniatora (*możliwość uzupełnienia podpisu w pierwszy dzień konkursu) 

 

Akompaniator wyraża zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), 

wykorzystanie i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 

elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie 

drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych 

i przedmiotowych. 

 

……………………………………………………….. 

Podpis akompaniatora (*możliwość uzupełnienia podpisu w pierwszy dzień konkursu) 

 

 

ZAKWATEROWANIE 

Zgłaszam zapotrzebowanie na zakwaterowanie. 

TAK 

NIE 

Zgłaszam zapotrzebowanie na zakwaterowanie dla akompaniatora. 

TAK 

NIE 



Organizator zapewnia pobyt i pokrywa koszty zakwaterowania uczestników i ich akompaniatorów 

na czas udziału w Konkursie. Organizator nie zapewnia pobytu pozostałym osobom towarzyszącym 

uczestnikom. 

 

 

 

PROGRAM 

Instrument .................................................................................................................................................. 

Należy podać imię i nazwisko kompozytora oraz pełen tytuł utworu. 

I etap 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

II etap 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

III etap (finałowy) 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

□ Zgłaszam swój udział w 12. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka 

w Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do dotrzymania wszystkich warunków Regulaminu. * 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu przez Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1 w celu 

przeprowadzenia i promocji 12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka? 

 

□ Tak * 

□ Nie  



 

Czy wyrażasz zgodę na na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie  

i publikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej  

w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda 

zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.  

□ Tak * 

□ Nie  

 

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w postaci adresu email na 

wysyłanie informacji dotyczących kolejnych edycji Konkursu? 

□ Tak  

□ Nie  

 

 

………………………………………………………………….. 

Podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 


