
KARTA ZGŁOSZEŃ GRUP KOLĘDNICZYCH 
ZESPOŁÓW MNIEJSZYCH 

Festiwal Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym, skierowany do dzieci młodzież w różnym wieku, 
którzy mają talent chcą się nim podzielić wielbiąc Jezusa kolędami, pastorałkami, kantyczkami. Organizatorem 
Festiwalu Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” jest Proboszcz Parafii w Pasierbcu ks. Bogdan Stelmach, przesłuchania i 
występ Laureatów Festiwalu odbędzie się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Pasierbcu. 

Zał.3 

     Festiwal odbędzie się w dniach 24-25 stycznia – przesłuchania, 26 stycznia - występ laureatów 

Nazwa grupy/zespołu ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła/miejscowość/parafia ……………………………………………………………………………………. ..……………..……………….. 

Przedział wiekowy/Klasa*………………………………………….……..……… kategoria ……………………………..……………….… 

ilość osób w zespole/grupie …….………………………………………… wykonanie** ………………………………………………….. 

Tytuł utworu ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………... 

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

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

1.Administratorem w/w danych osobowych jest Parafia w Pasierbcu pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia pod adresem:  

Pasierbiec 98, 34-651 Limanowa. Dane przetwarzane i przechowywane  są w zakresie organizacji i przebiegu Festiwalu Kolęd „ 

Maleńkiemu Jezusowi” w Pasierbcu w dniach 24-26 stycznia 2020r. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu. 

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).  

3.Wyrażam zgodę na udostępnienie w/w danych osobowych  - Starostwo Powiatowe  z siedzibą  w Limanowej 

przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa celem przedstawienia wyników Festiwalu Kolęd  „ Maleńkiemu 

Jezusowi” 

4.Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika, publikacji zdjęć filmów z jego udziałem w 

Festiwalu oraz w/w danych w celu zamieszczenia kolejności przesłuchań a następnie wyników na stronie 

internetowej, fanpage` u Parafii i w hali sportowej w szkole Podstawowej w Pasierbcu. 

5. Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego warunki:  

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

Miejscowość i data   imię i nazwisko, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/opiekuna uczestników 

Będąc opiekunem duetu…………...….…………………………………………………….. podczas Festiwalu Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” w 

Pasierbcu, który odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2020r, zapoznałem się z treścią wyżej zapisanych punktów od 1 do 5 i wyrażam 

na nie zgodę oraz zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki. 

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

Miejscowość i data    imię i nazwisko, czytelny podpis opiekuna 

Zgłoszenia:  

Prosimy o przesyłanie zeskanowanych (lub zdjęć) kart zgłoszeniowych  droga elektroniczną na adres 

e-mail: bodzio11-75@o2.pl do dnia 19.01.2020r, do północy.  

*-  podać ukończoną liczbę lat i klasę, jeśli dotyczy 

** - kategoria np. dzieci od 3-5lat 

***- wykonanie: bez podkładu/ z podkładem muzycznym/z instrumentem 

 TAK  NIE 

 TAK  NIE 

 TAK  NIE 

 TAK  NIE 

mailto:bodzio11-75@o2.pl

