
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 Sąsiedzkiego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 

„Narodziła nam się Dobroć” 

Nielisz 2023 r. 

 
KARTA UCZESTNICTWA 

solisty – wokalisty 

Sąsiedzkiego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 
„Narodziła nam się Dobroć” 

Nielisz 2023 r. 

1. Imię, nazwisko i wiek wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Miejscowość, gmina 

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

3. Informacja o soliście, (od kiedy śpiewa, osiągnięcia, zainteresowania, itp.) 

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

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

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

4. Imię i nazwisko osoby przygotowującej występ/instruktora * 

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

 

5. Adres i telefon instytucji zgłaszającej / przy zgłoszeniu osobistym telefon do kontaktu z uczestnikiem **  

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

Repertuar ( tytuł utworu ) 

 

1 ...……………………………………………………………………………………………… 

 

2 ..……………………………………………………………………………………………... 

 

Rodzaj akompaniamentu: a)  Półplayback,    b) Akompaniament własny, 

                                

Potrzeby techniczne: 

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

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

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

(podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie występu/instruktora *) 

                                                     

Wyrażam/ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*  

w rodzaju: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, informacje o soliście, numer telefonu w celach wzięcia udziału w XII 

Sąsiedzkim Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2023, który jest 

organizowany przez GOK w Nieliszu oraz w zawiązku z udostępnieniem i rozpowszechnieniem informacji o Przeglądzie na:  

-  stronach internetowych TAK/NIE  ** 

- portalach społecznościowych TAK/NIE  ** 

- w prasie TAK/NIE  ** 

- w gablotach i na tablicach ściennych TAK/NIE  ** 

 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże jej brak będzie skutkować jednocześnie brakiem możliwości uczestnictwa w 

Sąsiedzkim Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych „Narodziła nam się Dobroć” Nielisz 2023 r.  

_________________________________________ 

       (data i podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów prawnych) 
* wypełnić jeśli dotyczy             ** niepotrzebne skreślić         



 


