
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

MIESZKAŃCÓW REGIONU KARKONOSZE 

 

 

 

I. Organizator: Gmina Karpacz. 

II. Cel: promowanie utalentowanych wokalnie i instrumentalnie mieszkańców regionu.  

III. Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli będący mieszkańcami powiatu jeleniogórskiego. 

IV. Warunki udziału: w przeglądzie udział brać mogą soliści oraz zespoły wokalne i 

instrumentalne.  

V. Miejsce i czas: „Przegląd twórczości artystycznej mieszkańców regionu Karkonosze” jest 

częścią imprezy „Jany – Noc Świętojańska”, która odbędzie się 23 czerwca 2019 r, w 

parku przy ul. Mickiewicza.  

VI. Zgłoszenie: podstawą udziału w Przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie do 

dnia 20 czerwca 2019 r.  

Zgłoszenie obejmuje: 

- wypełnioną kartę uczestnictwa, 

- w przypadku osób pełnoletnich - oświadczenie, 

- w przypadku osób niepełnoletnich – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.  

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy promocja@karpacz.eu lub dostarczyć 

osobiście do Referatu Promocji i Rozwoju.  

VII. Postanowienia końcowe: 

 uczestnicy zgłaszając swój udział deklarują gotowość występu w dniu 23 czerwca 

2019 r. o godzinie wskazanej przez Organizatora (między 16:00 a 18:00),  

 uczestnicy zgłaszając swój udział, zgadzają się powierzyć do nieodpłatnego 

wykorzystywania transmisji i rejestracji ich występu Organizatorom, 

 prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.  

 

 

 

 

Kontakt: 

Urząd Miejski w Karpaczu 

Referat Promocji i Rozwoju 

ul. Konstytucji 3 Maja 54 

58-540 Karpacz 

tel. 75 76 19 453 

promocja@karpacz.eu 
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Załącznik 1 

 

  KARTA UCZESTNICTWA  

 

1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu:  

 

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

 

2. Kontakt: 

tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………........................................................................ 

 

3. Notka biograficzna: 

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

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

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

4. Kategoria wiekowa: 

□  pełnoletni    □ niepełnoletni 

 

5. Kategoria artystyczna:  

□ występ wokalny  □ występ  instrumentalny 

6.  Tytuły piosenek / utworów (proszę podać przy każdym tytule czy jest to utwór własny czy aranżacja) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Zapotrzebowanie techniczne: 

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

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



Załącznik 2  

 

Nazwisko i imię uczestnika: 

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

 

OŚWIADCZENIE 

1. Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, 
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek przez Organizatora w celu 
przeprowadzenia przeglądu. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa i akceptuję warunki w nim 
zawarte. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych na potrzeby przeglądu i z przysługującymi mi w związku z tym prawami. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie 
mojego wizerunku w celu promocyjnym, na stronach internetowych i profilach 
społecznościowych Gminy Karpacz, w formie relacji z imprezy. 

 
 

 

……………………………………………….     ………………………………………… 
miejscowość i data            podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

5. Na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 
(RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek przez Organizatora w 
celu przeprowadzenia przeglądu. 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa i akceptuję warunki w nim 
zawarte. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych na potrzeby przeglądu i z przysługującymi mi w związku z tym prawami. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnienie 
wizerunku mojego dziecka w celu promocyjnym, na stronach internetowych i profilach 
społecznościowych Gminy Karpacz,  w formie relacji z imprezy. 

 

 

 

 

……………………………………………….     ………………………………………… 
miejscowość i data       podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula obowiązku informacyjnego 

Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 

 

Administrator 

Pani/Pana danych 

Miasto Karpacz, reprezentowane przez Burmistrza Karpacza, z siedzibą Urzędu na ul. 

Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście, lub na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu; 
2) telefonicznie: 75 761 91 50 

3) pisemnie: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Miejskim w Karpaczu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: 

patryk.walczak@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Miasto Karpacz w celu: 

promocji miasta Karpacz – dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej 

zgody (art. 6, ust. 1, lit. a RODO). Wizerunek zostanie umieszczony na stronie 

internetowej Urzędu i profilu społecznościowego Facebook 

 - dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o archiwach i narodowym 

zasobie archiwalnym oraz rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych po zakończeniu konkursu. 
Odbiorcy danych Odbiorcami podanych przez Państwo danych będą: 

a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
b) firma Grzegorz Kunicki design, ul. Wojska Polskiego 3/99,  

37-450 Stalowa Wola. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z 

Rozporządzenia. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 

danych osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda, 

ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W zakresie, w jakim podane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i 

wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu 

także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane 

innemu administratorowi danych). 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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