KARTA UCZESTNICTWA
W
ŚWIĘTOKRZYSKIM FESTIWALU KULTURY LUDOWEJ
Nowa Słupia 17-18 sierpnia 2019 roku

1. Nazwa zespołu: …………………………….………………………………………………………………
adres, gmina, powiat, województwo …………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………
2. Kategoria zespołu: □śpiewaczy □pieśni i tańca □solista □kapele □inne jakie? ......................................
3. Nazwisko i imię instruktora lub kierownika zespołu, tel. kontaktowy albo e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...
4. Krótka informacja o zespole:
………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………...……
5. Repertuar (tytuł, czas trwania utworu):
- ………………………………………………………………..………... czas……………………………
- ……………………………………………………………………...….. czas……………………………
6. Ilość osób w zespole: ………………………………………………………………………………………...
7. Data występu: □17 sierpnia (sobota) - ………………………………………………………………………
□18 sierpnia (niedziela) - ……………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:
□ Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie
do przeprowadzenia Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Rudkach; adres: Rudki, ul. St. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia; NIP: 657-240-73-49;
REGON: 290016631; wpisanego do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1/2001.
□ Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych
osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one nie kompletne, nieaktualne, nieprawdziwe,
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy już są zbędne do realizacji celu, do którego zostały zebrane
poprzez dostarczenie pisemnego żądania bezpośrednio Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Rudkach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
□ Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonywanych
w trakcie Świętokrzyskiego Festiwalu Kultury Ludowej. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystywanie,
utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów
za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Rudkach na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

……………………………………………………
(Miejscowość, data i podpis)

