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Wzór zgłoszenia dla solistów 

 

 

Karta zgłoszeń - konkurs 

Application form for participation 

 

 

1. Imię i nazwisko (first name ,  last name)  

 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

….………… 

 

2. Data urodzenia (date of birth)  

 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………… 

 

3. Repertuar konkursowy:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

4. Szkoła lub uczelnia - School or University:  

 

………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………………

…………….. 

 

5. Dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Contact information (address, tel., e-mail) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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6. Krótka notka o soliście - Short note about participant: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

7. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia 

w całości, w szczególności obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości 100,00 

zł (sto złotych): 

TAK   NIE 

 

 

8. Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 

"ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000357654, będącemu Administratorem danych osobowych zgody na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z 

uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych 

wygranych. 

 

TAK   NIE 

 

9. Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych 

osobowych zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji Festiwalu oraz 

Konkursu. 

 

TAK   NIE 

 

10. Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych 

osobowych zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpowszechniania i promocji 

prezentacji muzycznych stworzonych w trakcie trwania Konkursu. 

 

TAK   NIE 

 

 

 

Miejsce i data - Place & date       podpis– signature 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 

"ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000357654. 

 

Podanie danych, jak również udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na którykolwiek z 

wymienionych wyżej celów uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku gdy 

przetwarzanie ma miejsce na podstawie udzielonej zgody), nie wpłynie to jednak na zasadność 

dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.  

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo żądania 

przeniesienia swoich danych osobowych, jak też prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu 

co do przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa ona, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje 

on cele przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa 

Regulamin Konkursu. 

 

 

Miejsce i data - Place & date       podpis– signature 
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Jeżeli Solista nie ma ukończonych 18 lat, należy dołączyć pisemną zgodę rodziców opiekunów 

prawnych, według wzoru. 

 

Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych 

Załącznik do karty zgłoszeniowej dla solistów oraz dla zespołów 

 

 

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

niniejszym: 

 

oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia w całości, w 

szczególności obowiązek zapłaty na rzecz Organizatora wpisowego w wysokości 100,00 zł (sto 

złotych) i wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie przez Uczestnika 

TAK   NIE 

 

 

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 

"ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000357654, będącemu Administratorem danych osobowych zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania 

się z uczestnikami, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych z tytułu uzyskanych 

wygranych. 

TAK   NIE 

 

 

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych 

zgody na przetwarzanie osobowych Uczestnika w celu promocji Festiwalu oraz Konkursu. 

TAK   NIE 

 

 

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi, będącemu Administratorem moich danych osobowych 

zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu rozpowszechniania i promocji 

prezentacji muzycznych stworzonych w trakcie trwania Konkursu. 

 

TAK   NIE 

 

 

Miejsce i data - Place & date       podpis– signature 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE 

"ARTCONTEST" z siedzibą przy ul. Wilsona 49, 33 - 100 Tarnów, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000357654. 

 

Podanie danych, jak również udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na którykolwiek z 

wymienionych wyżej celów uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku gdy 

przetwarzanie ma miejsce na podstawie udzielonej zgody), nie wpłynie to jednak na zasadność 

dokonanego przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.  

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo żądania 

przeniesienia swoich danych osobowych, jak też prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu 

co do przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa ona, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa.  

 

Dane osobowe mogą być powierzone przez administratora podmiotom za pomocą których realizuje 

on cele przetwarzania danych osobowych. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa 

Regulamin Konkursu. 

 

 

Miejsce i data - Place & date       podpis– signature 

 

 


