
 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

 

 
 

#LUBARTOWSKA#WIKTORIA`20 

FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ - 9 października 2020 r. godz:10:00 
(zgłoszenia przyjmujemy do 2 października do godz. 16:00) 

 
Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców:  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  
Klasa /telefon kontaktowy, e-mail: ................................................................................................................... 
 
Instytucja delegująca, adres, telefon, e-mail: 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
Opiekun (instruktor) imię, nazwisko, telefon, e-mail: 
........................................................................................................................................................................... 
 
Piosenka (tytuł, autor słów, autor muzyki, z czyjego repertuaru – nazwa zespołu lub wykonawcy): 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  
Pół-playback (bez głosu) w formacie MP3 musi zostać przesłany drogą elektroniczną do dnia 7 października 

na adres: konkursylok@gmail.com w celu stworzenia ZPW. 

W tytule maila: NIEPODLEGŁA – (placówka) – (nazwisko ucznia) – (utwór) 
UWAGA! Utwory na płytach CD i w innych formatach NIE BĘDĄ przyjmowane. 
 
Potrzeby techniczne (ilość mikrofonów, akompaniament, wejścia do instrumentów itd.): 
........................................................................................................................................................................... 
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w zgłoszeniu. 
Administratorem danych osobowych uczestników jest Lubartowski Ośrodek Kultury. Celem przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, 
szkoła) jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Podstawą przetwarzania danych 
jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. A RODO). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w ko nkursie. 
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez okres potrzebny do realizacji wszystkich etapów konkursu, a następnie będą one 
przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Dane nie będą podlegały 
profilowaniu. W razie potrzeby lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Lubartowskim 
Ośrodkiem Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w 
materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym z konkursem. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze 
zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących w nim udział. Zgodnie z obowiązującym 
prawem Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas 
wydarzenia, a następnie ich zamieszczanie w Internecie) bez uzgodnienia z Organizatorem wizerunków uczestników konkursu. 

 

 
Data/Podpis                                                                                                                 Pieczęć instytucji 
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