
Karta zgłoszenia 
 XVII Kujawsko – Pomorski 

Młodzieżowy Przegląd Piosenki ”DEBIUT'18” 
 
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKIEM ! 

 
1. Imię, nazwisko, nazwa zespołu  ………………………………………………............... 

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

2. Adres korespondencyjny, nr tel. i adres e-mail (obowiązkowo!).............................. 

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

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

3.Prezentowane utwory- 2 (muzyka tekst) 

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

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

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

4. Informacje o wykonawcy (w przypadku zespołów skład osobowy i 

instrumentarium), osiągnięć ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

5. Nazwisko i imię instruktora,opiekuna......................................................................... 

6. Wymagania sprzętowe*: 

 
 - mikrofon/y   
 - linia instrumentalna 
 - statywy 
 *(w kratkach podać ilość) 

 
7. Wykorzystywane  instrumenty:  keyboard       pianino   gitara akustyczna 

      

                                                           *(zaznaczyć odpowiednie ) 

 
 
……………………..........…................    …..............................................                                                                
 (podpis wykonawcy, instruktora)    instytucja delegująca                                                                                                                                       

 

 

 

  



XVII  KUJAWSKO-POMORSKI 
MŁODZIEŻOWY PRZEGLĄD PIOSENKI 

„DEBIUT’18” 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Imię i nazwisko……………............................................................................................. 

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

adres…………………………………………………………............................................... 

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

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ew. danych 

osobowych dziecka) przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 

Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, Żniński Dom Kultury, ul. Pocztowa 15, 88-

400 Żnin oraz przez innych odbiorców współpracujących z KPCK w Bydgoszczy 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło danych podanych w 

karcie uczestnictwa oraz później; w trakcie lub po festiwalu. Osoba, której dane 

osobowe będą przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, będą one wykorzystane w 

celach związanych z przeprowadzeniem festiwalu, udokumentowaniem oraz 

upublicznieniem  jego przebiegu, wyników oraz samego wykonania.  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone korzystanie 

przez K-PCK w Bydgoszczy, ŻDK w Żninie oraz telewizję i radio z piosenek 

zaprezentowanych przez w/w wykonawcę, nagranych podczas Festiwalu oraz 

zarejestrowanego wizerunku mojego/ mojego dziecka. Zdjęcia wykonane podczas 

imprezy  wykorzystane zostaną w sposób etyczny.  Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do komercyjnego wykorzystania w/w nagrań na różnych nośnikach obrazu i 

dźwięku. Środki przekazu uzyskują prawo do zarejestrowania i emisji materiału na 

wszystkich polach eksploatacji. 

       Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie wnoszę żadnych roszczeń 

finansowych.   

 

 

 

 

....................................... 
miejscowość, dnia 

....................................... 
podpis 

  


