
 

 
 

 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 
Powiatowy Przegląd Patriotyczny  „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021” 

(wypełnić drukowanymi literami) 
 

1. Kategoria tematyczna: 

   śpiew     recytacja       plastyka 

2. Kategoria wiekowa: 

 szkoły podstawowe (klasy I-III)     szkoły podstawowe (klasy VII-VIII)  

 szkoły podstawowe (klasy IV-VI)     szkoły średnie i dorośli 
  

3. Szkoła/placówka (nazwa, adres, nr tel.), w przypadku zgłoszenia indywidualnego miejscowość 

zamieszkania z kodem pocztowym, nr tel.: 

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

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

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

4. Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu: 

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

5. Liczba osób w zespole: 

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

6. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego, nr telefonu: 

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

7. Tytuł utworu/pracy: 

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

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

8. Informacje o utworze: 

Autor tekstu:  

Autor muzyki: 

Czas trwania występu: 

Czas (na scenie) potrzebny do przygotowania występu: 

9. Szczegóły techniczne (zaznaczyć właściwe): 

 podkład muzyczny     a cappella    akompaniament 
 

10. Wymagania techniczne (np. oświetlenie, ilość i rodzaj instrumentów) oraz inne prośby 

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

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

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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

Data, podpis opiekuna prawnego/instruktora/      Podpis i pieczęć dyrektora placówki 

  osoby pełnoletniej zgłaszającej się  indywidualnie  
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Załącznik do Karty Zgłoszenia  

Powiatowego Przeglądu Patriotycznego 

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021” 
  

Zgody dotyczące uczestnika  

XIV Powiatowego Przeglądu Patriotycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021”: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka przez Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych  

z organizacją przeglądu. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w przeglądzie, oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych  

i ich poprawiania oraz wycofania zgody. Dane wykorzystywane będą do celów organizacji  

i promocji przeglądu przez organizatorów i patronów medialnych (w związku z tym mogą zostać 

umieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w materiałach 

drukowanych ww. podmiotów). 

 

…………………………..………………….  
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu / 

 rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 

 

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 

(fotografowanie, wideofilmowanie) w czasie XIV Powiatowego Przeglądu Patriotycznego  

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021” oraz na bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii 

przez organizatorów przeglądu w celach promocyjnych na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w wydawnictwach promocyjnych. 

 

…………………………..………………….  
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu / 

 rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 

 
 
 

Zgody dotyczące opiekuna artystycznego zgłaszającego uczestników 

do XIV Powiatowego Przeglądu Patriotycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021”: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury  

im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach w celach związanych z organizacją przeglądu. Wiem, że podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie, oraz że mam prawo kontroli 

przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody. 

Dane wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji przeglądu przez organizatorów  

i patronów medialnych (w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, 

portalach społecznościowych oraz w materiałach drukowanych ww. podmiotów). 

 

…………………………..………………….  
Data i podpis opiekuna artystycznego 

 

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku (fotografowanie, 

wideofilmowanie) w czasie XIV Powiatowego Przeglądu Patriotycznego „Tu wszędzie jest moja 

Ojczyzna 2021” oraz na bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii przez organizatorów 

przeglądu w celach promocyjnych na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz 

w wydawnictwach promocyjnych. 

 

…………………………..………………….  
Data i podpis opiekuna artystycznego 
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Załącznik do Karty Zgłoszenia  

Powiatowego Przeglądu Patriotycznego 

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021” 

 

Zgody dotyczące uczestnika kategorii plastyka 

XIV Powiatowego Przeglądu Patriotycznego 

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna 2021”: 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do pracy 

plastycznej wykonanej w związku z udziałem w Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym  

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach na czas 

nieokreślony i z możliwością wykorzystania na dowolnych polach eksploatacji znanych obecnie, 

w tym w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 

 

 

 

 

 

…………………………..………………….  
Data i podpis pełnoletniego uczestnika przeglądu / 

 rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 
 


