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www.sp19.org 

 

 

 

 

 

     
Karta zgłoszenia 

uczestnika 
 
 

 
1. Imię i nazwisko solisty/nazwa zespołu (ilość osób): 

 

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

 
2. Nazwa szkoły: 

 

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

 
3. Adres, telefon szkoły, e-mail:  

 

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

 

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

 
 

4. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna (proszę podać telefon kontaktowy): 
 

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

 
 

5. Tytuł utworu: 
 

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

 
6. Kategoria: 

   solista             solista     zespół wokalno-instrumentalny 
IV-VI            VII-VIII i gimnazjum  zespół wokalny 
 

7. Wymagania techniczne: 

a) rodzaj akompaniamentu*: podkład na CD  /  instrumenty własne /  bez podkładu 

b) rodzaj sprzętu, który będzie wykorzystany podczas występu (pianino, gitara, ilość 
mikrofonów, itp. ) ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Oświadczam, iż znam i akceptuję treść Regulaminu Festiwalu.  
Załączam zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zezwolenie na rozpowszechniania  

        wizerunku. 
 

…………………………..………………………… 
                        ( podpis instruktora/opiekuna ) 

   

IIIIII  PPoowwiiaattoowwyy  FFeessttiiwwaall  

PPiioosseennkkii  AAnnggiieellsskkiieejj  
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WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY          

      UCZESTNIKA ZAKWALIFIKOWANEGO  
 DO KONKURSU 

 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte 

w Regulaminie Konkursu. 

 

………………………………………….……    …………..……….………………….…………………………  
Miejscowość, data     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / osoby pozostającej pod 
moją opieką prawną …………………………………………………………………………………….. w celu  
    (imię i nazwisko dziecka/uczestnika konkursu) 
organizacji III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej SING! SING! SING! organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.  

 
…………..……….………………….………………………… 
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka / osoby pozostającej pod moją 
opieką prawną …………………………………………………………………………………….. zarejestrowanego 
    (imię i nazwisko dziecka/uczestnika konkursu) 
podczas III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej SING! SING! SING! w celu 
dokumentacji i promocji konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.  
 

…………..……….………………….…………………………

 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

WYPEŁNIA INSTRUKTOR UCZESTNIKA ZAKWALIFIKOWANEGO KONKURSU 
 
Imię i nazwisko Instruktora: …………………………………………………………………………………………..………  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji 
i przeprowadzenia organizacji III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej SING! SING! 
SING! organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu 
Konkursu.  
 
………………………………….….     …………………................................................................  
Miejscowość, data   czytelny podpis instruktora 

IIIIII  PPoowwiiaattoowwyy  FFeessttiiwwaall  

PPiioosseennkkii  AAnnggiieellsskkiieejj  
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Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego 

 
a) Administratorem danych osobowych Państwa dziecka oraz Pani/Pana jest Szkoła 
Podstawowa nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach  przy. ul. Krzyżowej 12. 
b) Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
sp19@sp19.org 
c) Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 19 im. W. Korfantego 
w Katowicach pełni Michał Kaczorowski : iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. 32 6061323 
d) Dane osobowe Państwa dziecka oraz Pani/Pana przetwarzane będą dla celu organizacji 
i przeprowadzania III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej SING! SING! SING!. 
e) Podstawą na przetwarzanie danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie. 
f) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. 
g) Dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 
h) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
 
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie. 
 
 
 
 

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

                                                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

mailto:sp19@sp19.org
mailto:iod@jednostki.cuw.katowice.pl

