
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

                KARTA ZGŁOSZENIA 

               „V Rodzinne kolędowanie” 

                    Dobra 29.12.2019r 

1. Zgłaszam udział: 

Nazwa Rodziny:………………………………………………………………………………. 

 

2. Imiona i nazwiska wykonawców  i rola w zespole ( tzn. śpiew lub nazwa instrumentu) 

1)………………………………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………………………………………. 

4)………………………………………………………………………………………………. 

5)………………………………………………………………………………………………. 

6)……………………………………………………………………………………………….. 

7)……………………………………………………………………………………………….. 

8)……………………………………………………………………………………………….. 

9)……………………………………………………………………………………………….. 

10)……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Tel. kontaktowy:………………………………………………………………………………… 

5. Adres korespondencyjny reprezentanta grupy:……………………………………………….. 

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

 

6. Wykonywane utwory: (max 2)………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

7. Dodatkowe informacje (np. ilość krzeseł)………………………………………………………. 

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

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

8. W związku z organizacją posiłku dla uczestników, bardzo prosimy o potwierdzenie obecności, 

poprzez wpisanie liczby osób zainteresowanych:    ……………………….. 

 

 

 



I. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem imprezy wraz załączoną Klauzulą informacyjną dołączona w Regulaminie 

wydarzenia pn. V Rodzinne Kolędowanie oraz dostępnych na stronie www.gok.gminadobra.pl 

II. Zgodnie z wymaganiami ogólnego 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 takich 

danych „RODO” : 

Niniejszym potwierdzam udział w wydarzeniu, udzielam Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dobrej, nieodwołalnego 
 i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów itp. nośników informacji z moim wizerunkiem bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów itp. za pośrednictwem dowolnego 
medium w ramach dokumentacji z wydarzenia V Rodzinne Kolędowanie w Dobrej na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym.  

Oświadczam, że jestem pełnoletni i nieograniczony w zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem się z powyższą treścią 
i w pełni ją rozumiem. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna i może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność  

z prawem wykorzystania do jakiego doszło przed jej wycofaniem. Uprawniony na mocy niniejszej zgody GOK w Dobrej 

zobowiązuje się do nie wykorzystywania wizerunku w zakresie wyżej określonym w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszającej 
w inny sposób dobra osobiste. 

Podpis wykonawców o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczeniami RODO: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
 

 

     ………………………..…………………………… 
Data i podpis reprezentanta 

 

 

 

 


