
Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tarnowie Podgórnym 

 
 

II Pałacowe Spotkania Młodych Dęciaków 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

  

Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................................... 

Rok urodzenia uczestnika: ……………………… 

 Grupa:…………………………………………….. 

Instrument ………………………………………… 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………… 

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

Adres szkoły  ………………................................................................................................................... 

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

Imię i nazwisko nauczyciela (kontakt telefoniczny)………………………………………............... 

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

 

 Program (imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, tonacja, opus, numer)   

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

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

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

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

Czas trwania programu ..........................................  

 

 

 

       ……………………………………………….. 

Pieczęć szkoły                                                                 Data i podpis dyrektora szkoły  
  

 

 

 

 

 



Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tarnowie Podgórnym 

 
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w II Pałacowych Spotkaniach 
Młodych Dęciaków, które odbędą się w dniu 30 listopada 2019 r. w Pałacu Jankowice. 

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

         Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu II Pałacowych Spotkań 
Młodych Dęciaków, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 
 

2. Oświadczam, że na czas trwania Konkursu zapewniam opiekę mojemu 
dziecku/podopiecznemu. 
 

3. Oświadczam, że: 
- wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika imprezy na współcześnie 
dostępne nośniki obrazów i dźwięków - w trakcie udziału w konkursie  
i wydarzeniach z nim związanych – i jego rozpowszechnianie poprzez wykorzystanie 
przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych  
w różnych formach przekazu (prasowego, telewizyjnego, filmowego  
i elektronicznego) – bez roszczeń finansowych z tym związanych; 
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w w/w zakresie 
przez Samorządową Szkołę Muzyczną I st. w Tarnowie Podgórnym. 

 
Udzielenie powyższych zgód ma charakter dobrowolny, jednak odmowa ich udzielenia 
jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w konkursie. 
 

…………………………………….……… 
         Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Informacja: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia  

w Tarnowie Podgórnym (Jankowice,  ul. Ogrodowa 2), zwana dalej: „Administratorem”; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ssm-tp.pl, 

3) dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i dokumentacji II Pałacowych Spotkań 

Młodych Dęciaków, które odbędą się w dniu 30.11.2019 r. w Pałacu Jankowice  i nie będą udostępniane 

innym odbiorcom komercyjnym, 

4) podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest powyższa zgoda, 

5) podanie danych jest niezbędne do organizacji i dokumentacji imprezy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat 

 


