
XXVI WOJEWÓDZKI KONKURS KAPEL LUDOWYCH 

BŁAŻOWA 2022 

 

I. Nazwa kapeli 

………………………………………………………………………………………… 

  II. Kategoria grupy: (należy zaznaczyć x) 

 Kapela ludowa  

 Dziecięca/Młodzieżowa Kapela Ludowa 

II. Dokładny adres, telefon: 

…………………………………………………………………………………………

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

III. Skład zespołu : 

 

 

Ogólna liczba osób:………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko kierownika – opiekuna, tel.: ………………………………………………… 

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

Instytucja patronująca (delegująca): …………………………………………............................ 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Instrument 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  



 

Repertuar (zgodny z regulaminem): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Dotychczasowa działalność, ważniejsze osiągnięcia kapeli : 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  – DEKLARACJA ZGODY 

podczas realizacji konkursu "Starych potraw smak i urok - Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych" 

Zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1oraz art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 

nr 133 poz. 883 ze zm.) deklaruje się, że: 

1. Przetwarzania danych osobowych uczestników dokonywać będzie administrator, którym jest Gminny Ośrodek 

Kultury w Błażowej z siedzibą pod adresem: 36-030 Błażowa, ul. Armii Krajowej 17A. 

2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach opisanych w punkcie 3. jest konieczne 

do uczestnictwa w konkursie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:   

a) Zrealizowania założeń konkursu, które zostały opisane w Regulaminie.  

b) Zidentyfikowania autorów i przypisania ich do konkursu.  

c) Przekazania nagród osobom / zespołowi, wskazanych przez Jury konkursu.  

d) Publikacji wizerunków uczestników konkursu za pomocą wszelkich technik multimedialnych przez organizatora 

konkursu do celów promocyjnych.  

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji a także do ich wycofania. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane nikomu z wyjątkiem podmiotów współpracujących przy realizacji celów 

Konkursu oraz podmiotów uprawnionych z tytułu przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres konieczny do zrealizowania założeń konkursu.  

7. Dane osobowe są udostępniane przez administratora bezpieczeństwa informacji. 
Złożenie podpisu obok wskazanego powyżej celu przetwarzania danych osobowych oznacza jednoznacznie 

wyrażenie zgody na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych. 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………                          …….…..…….………………………………… 
                  miejscowość, data                                                                 pieczęć i czytelny podpis kierownika zespołu 

  



 

 


