
       

                                             

 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

XX WOJEWÓDZKI  PRZEGLAD TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ „PRZYSTANEK 60+” 

PIOSENKI ŚWIĄTECZNE I ZIMOWE 
 

1. Imię i nazwisko (solista) 

 

 

 
 

2. Nazwa zespołu wokalnego /chóru 

 

 

3. Kategoria (proszę zaznaczyć właściwe): 

 ZESPÓŁ WOKALNY 

 CHÓR 
 

4. Ilość osób występujących 

 

 

 

5. Repertuar  (tytuł utworu, imię i nazwisko autora tekstu i muzyki): 

 

 

 

 

6. Placówka patronująca lub kontakt prywatny (miejscowość, e-mail, telefon) 

 

 
 

7. Informacje dotyczące wykonawcy – notka biograficzna, osiągnięcia.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Potrzeby techniczne (niepotrzebne skreślić, podać ilości): 

 MIKROFON – ILOŚĆ SZTUK: …………. 

 PIANINO ELEKTRYCZNE: NIE / TAK 

 PULPIT DO NUT: NIE / TAK – ILOŚĆ: ……………. 

 NAGŁOŚNIENIE INNEGO INSTRUMENTU: NIE / TAK –  RODZAJ: ………………………………… 

 INNE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu XX Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 
Dojrzałej PRZYSTANEK 60+ – Piosenki świąteczne i zimowe 

2. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe.  
 
Miejsce i data: ……………………………..  podpis uczestnika ……………………………………………… 
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą  
w Łodzi 90-113, ul. Traugutta 18 na potrzeby uczestnictwa w XX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości 
Dojrzałej  PRZYSTANEK 60+ – Piosenki świąteczne i zimowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
 
Miejsce i data: ……………………………..  podpis uczestnika ……………………………………………… 
 

4. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć oraz filmów z moim udziałem m.in. na portalach społecznościowych 
oraz na stronie internetowej przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi 90-113, ul. Traugutta 18, zgodnie   
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
Miejsce i data: ……………………………..  podpis uczestnika ……………………………………………… 
 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi  
90-113, ul. Traugutta 18, na potrzeby promowania działań w ramach XX Wojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Dojrzałej PRZYSTANEK 60+ – Piosenki świąteczne i zimowe, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 
 
Miejsce i data: ……………………………..  podpis uczestnika ……………………………………………… 
 

6. Wyrażam zgodę na przesyłanie zdjęć oraz informacji dotyczących projektu XX Wojewódzkiego Przeglądu 
Twórczości Dojrzałej PRZYSTANEK 60+ – Piosenki świąteczne i zimowe, przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą 
w Łodzi 90-113, ul. Traugutta 18 oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o działalności ŁDK, 
zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
Miejsce i data: ……………………………..  podpis uczestnika ……………………………………………… 
 

 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Łódzki Dom Kultury z siedzibą pod adresem ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź. 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, tel. 797-326-200, adres email: s.tokarska@ldk.lodz.pl. 
3. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania projektu XX Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej 

Przystanek 60+. 
4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 
5. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że 

przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 

6. Twoje dane osobowe będą udostępniane partnerskim instytucjom kultury działającym w ramach projektu. 
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia. 
8. Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne i wynika z wyrażonej zgody. 
9. Twoje dane będą w naszych serwisach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu. 


