
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU  

KOLĘD I PASTORAŁEK  

SZKÓŁ SPECJALNYCH - „SKARYSZEWSKA 2021”  

  

Nazwisko i imię solisty/ duetu/ nazwa zespołu (ilość osób)  

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

  

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

  

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

  

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………………………….………..…..  

Nazwa i adres placówki ( telefon – mail do kontaktu)  

  

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

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

Tytuł wykonywanego utworu  

  

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

Informacje techniczne o potrzebnym sprzęcie (ilość mikrofonów, instrumentów z podpięciami,  

odtwarzacz CD, itd.) ………….………………..…………………………………………………….  

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

  

  

  

  

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

     pieczęć szkoły/przedszkola                                            podpis nauczyciela  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

  

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU  ZGODY    

NA  PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  

  

  

Ja niżej podpisany/a:  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)   

  

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

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego (imię 

i nazwisko dziecka)   

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

na potrzeby związane z organizacją WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I  

PASTORAŁEK SZKÓŁ SPECJALNYCH - „SKARYSZEWSKA 2021”, w tym na opublikowanie  

imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście laureatów na stronie internetowej Organizatora oraz 

przekazanie danych laureata do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 lipca 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 

z późniejszymi zmianami).  

  

  

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

  

ZGODA  NA  WYKORZYSTANIE  WIZERUNKU  DZIECKA  

  

Ja niżej podpisany/a:  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)   

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

wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora 

wizerunku mojego dziecka / podopiecznego  

(imię i nazwisko dziecka)   

  

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

zarejestrowanego na zdjęciach oraz materiałach dźwiękowych i filmowych podczas   

WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK SZKÓŁ SPECJALNYCH - 

„SKARYSZEWSKA 2021”.  

Zgoda obejmuje w szczególności publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatora, 

zarządzanych przez Organizatora profilach mediów społecznościowych, materiałach reklamowych 

(broszury, ulotki, gazetki), prasie oraz w innych mediach, w celach związanych z promocją i 

informowaniem o działalności Organizatora.  

  

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

  

  
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z 

późniejszymi zmianami)  
2.Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)  
3.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)  



 


