Załącznik nr 1 – Kategoria: Talent sceniczny

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU
W III MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE MŁODYCH TALENTÓW
„TO MNIE KRĘCI”

Pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………….………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………….………………..
Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………….………………..
Klasa: ………..

Data urodzenia: ………..………..

Imiona i nazwiska prawnych opiekunów: ……………………………………………………….………………..
Numer telefonu prawnego opiekuna: ………..………………..…..
Adres e-mail (do kontaktu z organizatorem): ………..………………..…..
Informacje o uczestniku (np. od kiedy i jak rozwija swój talent, jakie ma sukcesy, plany,
zainteresowania - informacje te będą wykorzystane do zapowiedzi występu uczestnika)
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Forma prezentacji (właściwe podkreślić)
 sceniczna



muzyczna



sportowa

Krótki opis występu (co zostanie zaprezentowane i/lub w jaki sposób)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Oryginalny tytuł, autor muzyki i słów wykonywanego utworu (w przypadku śpiewu)
………………………………………………………………………………………………………………………
Podkład muzyczny będzie prezentowany (właściwe podkreślić)
• na instrumencie (we własnym zakresie)

• na nośniku pamięci

Potrzebne pomoce (płyty CD, sprzęt sportowy, przybory do rysowania itp.)
………………………………………………………………………………………………………………………
Kartę należy wypełnić pismem komputerowym i przesłać wraz ze skanem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2) i krótkim nagraniem prezentującym talent uczestnika (lub linkiem do nagrania)
drogą elektroniczną na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl do 3 marca 2019 r.

Załącznik nr 2 – Kategoria: Talent sceniczny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wyrażam/nie wyrażam (właściwe podkreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………....................................................
imię i nazwisko Uczestnika Konkursu

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie, ul. Beskidzka 5 na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka w celu nieodpłatnej publikacji wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów
w środkach masowego przekazu oraz na następujących polach eksploatacji:
a) strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie (www.zszp11.resman.pl);
b) strona internetowa Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów „To mnie kręci”
(www.tomniekreci.edu.pl);
c) profil Konkursu w serwisie Facebook (www.facebook.com/konkursToMnieKreci);
d) kanał Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w serwisie Youtube.
3. Znam i akceptuję pełną treść Regulaminu III Międzyszkolnego Konkursu Młodych Talentów
„To mnie kręci” oraz klauzuli informacyjnej. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie
w dniu 29 marca 2019 r. i zobowiązuję się do zapewnienia mu opieki osoby dorosłej w czasie
Konkursu oraz bezpiecznego powrotu do domu.
……………………………………………………..

……………………………………………….……………..

data

………………………………………………….…………..
podpis prawnych opiekunów Uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO):
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
w Rzeszowie z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 5, reprezentowany przez Dyrektora, tel. (0-17) 748 3840.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Konkursie Pani/Pana dziecku.
3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody i przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Mogą być udostępniane upoważnionym do ich przetwarzania podmiotom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie (zgoda 1) lub niepublikowaniem wizerunku
Uczestnika (zgoda 2). Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych, ich
ograniczenia lub usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy przede wszystkim: utrwalania w jakimkolwiek systemie
i na jakimkolwiek nośniku lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy
fotograficznej, cyfrowo; wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej; publicznego udostępniania (np. w Internecie), wykonania i/lub odtwarzania.
Zgodę należy wydrukować, podpisać, zeskanować i przesłać organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do udziału
w Konkursie (załącznik nr 1) i krótkim nagraniem prezentującym talent uczestnika (lub linkiem do nagrania)
drogą elektroniczną na adres: konkurs@tomniekreci.edu.pl do 3 marca 2019 r.
Oryginał zgody należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu Konkursu.

