
1 

 

XII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TANECZNY  „ROZTAŃCZONA WIOSNA”  - GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 2018 

 

16 – 17 CZERWCA 2018 r. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

1. Termin prezentacji …............................................................................................................................................................................ 

 

 

2. Pełna nazwa zespołu .............................................................................................................................................................................. 

 

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

 

3.  KATEGORIA WIEKOWA …………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Pełna nazwa i adres instytucji patronującej, na która ma być wystawiony rachunek za akredytację  

(PROSZĘ KONIECZNIE WPISYWAĆ NIP) 

 

Nazwa………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

ul. ………………………………..………………………………….……………………………………………………………………. 

 

Kod pocztowy, Miejscowość …………………………..……………….……………………………………………………………….. 

 

NIP…............................................................tel. .........................................................e-mail……………………………………………. 

 

5. Kategoria taneczna (dotyczy współczesnych form tańca) ................................................................................................................. 

 

6. Oświadczam, że podczas Przeglądu wystąpi: ……………………………………. osób 

 

Deklarowana kwota wpłaty (liczba uczestników x 15 zł) =  ….................................................................... ........................ zł. 

 

7. Imię i nazwisko kierownika zespołu oraz telefon kontaktowy .......................................................................................................... 

 

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

 

8. Imię i nazwisko choreografa ............................................................................................................................. ................................... 

 

 

9. Dokładny czas trwania prezentacji ......................................................................................................................... ........................... 

 

10. Tytuł prezentacji tanecznej.................................................................................................................................................. ............... 

 

11. Krótka informacja o zespole dla konferansjera………………………………………………..………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

12. Czy zespół występuje do akompaniamentu kapeli, jeśli tak proszę podać ilość muzyków (dotyczy zespołów 

folklorystycznych) 

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

 

Złożenie Karty Zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestników z treścią Regulaminu Przeglądu 

i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia. 

 

 

 

Data ..........................................                                   Podpis osoby zgłaszającej ..................................................................................... 
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Oświadczenie  kierownika zespołu 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12,  36-060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod nu-
merem 2, NIP: 517-03-53-964, REGON: 180756209, 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji konkursu o nazwie: XII Wojewódzki Przegląd 
Taneczny „Roztańczona Wiosna” – Głogów Małopolski 2018 i nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. 2017 poz. 459.) oraz jest niezbędne na potrzeby realizacji konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko (kierownika zespołu), numer telefonu, 

zajmowane stanowisko; przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego 12,  36-060 Głogów Małopolski, w celu niezbędnym do organizacji konkursu promocyjnego o nazwie:  

XII Wojewódzki Przegląd Taneczny „Roztańczona Wiosna” – Głogów Małopolski 2018. 

 

 

 

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

                   (miejscowość i  data)                                                           (czytelny podpis kierownika zespołu) 

 
 

Oświadczenie choreografa zespołu 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922) 

informuję, że:  

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury miasta Głogowa Małopolskiego pod nu-

merem 2, NIP: 517-03-53-964, REGON: 180756209, 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do organizacji konkursu o nazwie: „XII Wojewódzki Przegląd 
Taneczny „Roztańczona Wiosna” – Głogów Małopolski 2018 i nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

8. Podanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. 2017 poz. 459) oraz jest niezbędne na potrzeby realizacji konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko (choreografa zespołu), numer telefonu, 

zajmowane stanowisko; przez Administratora Danych, którym jest Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli, ul. Kardy-

nała Stefana Wyszyńskiego 12,  36-060 Głogów Małopolski, w celu niezbędnym do organizacji konkursu promocyjnego o nazwie:  

XII Wojewódzki Przegląd Taneczny „Roztańczona Wiosna” – Głogów Małopolski 2018. 

 

 

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

                   (miejscowość i  data)                                                           (czytelny podpis choreografa zespołu)  

 


